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Роздiл 1. Загальнi положення

1.1. Щей ПорядоК к}аемодii зi споживачамИ фiнансовиХ послуг та порядок розгJIяду
звернеЕь споживачiв фiнансових послуг у тов dK (АТон-ХхЬ) (далi - Пор"до*)
встаЕошIюс единий порядок взаемодii iз споживачами фiнансових послуг, приймання,
ресстрацiю та розгляд зверЕенЬ споlюавачiв фiнансових посJIуг до ТоВ (Лк (АТон-)о(Ь)
(лалi - Товариство), порядок iнформ}ъанlц та захисту прав споживачiв фiнаясових послут.

1.2. ПорядоК розроблений вiдповiдrО до Закону Украiни <Про Ъвернення громадян),
закону Украiни <про фiнансовi посл}ти та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг>,
Закону Украiни <Про захист прzв споживачiв>, Закону УкраiЪи <Про фiнансовий лiзипг>, та
постанова НБу <про затвердження Положення про лiцензуванЕя та ресстрацiю надавачiв
фiнансовиХ послуг та уп4ови провадЖення нимИ дiяльностi з надання фiнансових посJryг>,
затверджеце Постановою Правлiння Нацiонального банку Украihи J'ф153 вiд 24 rрулня 2О21
року, iнших нормативно-правових aKTiB Нацiона_пьного банку УкраiЪи у сферi змисry прав
споживачiв фiнансових послуг, Iнструкцii з дiловодства за зверненнями громадян в органах
державноi влади i мiсцевого самоврядуваi{шI, об'едваннях громадян, на пiдприсмствах, в
установiж, оргалiзацiях незалежЕо вiл форм власностi, в засобах MacoBoi. iнформацii,
затвердженоi Постtlновою Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 14 квiтня 1997 року Nч 348, та iнших
нормативно-правових aKTiB УкраЪи.

1.3, Порядок € окремим док}ъ{ентом Товариства, що трунту€ться Еа принцип.lх:
' забезпечецня неупередженого та справедливого ставлення до споживачiв ва Bcix

етапм наданЕя фiнансових послуг та пiд час вирiшення спорiв;, забезпечення неухильного дотримalння вимог щодо розкриття iнформачii
Товариством;

, сприяння пiдвищенню рiвня фiнансовоi грамотностi та обiзнаностi споживачiв
фiнансових послуг;. забезпечення вiдповiдальноi дiловоi поведiнки та високrтх стандартiв надаЕня
фiнансових послуг Товариством;

, забезпеченнЯ комплексногО зaжистУ споживачiв фiнансових послуг вiд шахрайських
та iнших незаконнrтх дiй;

. формування сучасЕого iнструментарiю захисту прав споживачiв фiнансових послц.
1.4. Термiни та визначення, що використовуються у цьому Порядку:
ВЦповйальний працiвник - працiвник Товариства вiдповiдальний за взаемодiю зi

спокивачами фiпансових послуг, та за розгJIяд звернень споживачiв фiнансових послуг,
ПРИЗНаЧаеТЬСЯ На PiBHi керiвництва, очолюе та координуе роботу по взаемодii зi споживачами
фiнансових посlгуг. розгляд звернень споживачiв, iнформування споживачiв та захист ix прав.

Вебсайт - сукулнiсть прогр.lldних та апаратних засобiв, розмiщених за 1нiкальною
ад)есою http://aton-leasing.com разом з iнформацiйними ресурсами, якi перебувilють у
розпорядженнi Товариства i забезпеч}тоть доступ фiзичнйх та юридиIших осiб до цих
iнформацiйниХ pecypciB та iншиХ iнформацiйниХ послуг, через мережу IHTepHeT, та с частиною
Iнформацiйноi системи Товариства.
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заявник - Споrrс,rвач фiнансових послуг/третя особа або ix представник, якому наданi
повновtDкенЕя в порядку, передбачеЕому закоЕодавством Украни.

зверненпя - викладенi Заявником та aдrecoвarнi Товариству в письмовiй (паперовiй або
електро,ннiй) або уснiй формi пропозицii (зауваження), з*", iкоопотаrня) i скарiи.

Споживач фiвансових послуг - фiзична особа, яка отримуе або мае Hal.rip отримати
послугу фiнансового лiзинry дJUI задоволоIiня особистих потреб, не пов'язаних iз
пИприемницьКою, незалежноЮ професiЙною дйльпiсто;

Третя особа - фiзи,пli особи, з якими Товариство Ile мае договiрних зобов'язань, а,те
якi пов'язанi iз споживачем фiнансових послуг дiловими, профес-iйними, особистими,
сiмейними або iншими стосуЕк,lми у соцiмьному бугтi i якi .".рrчоrЪ." до Товариства у разiпорушення ik Прав та iнTepeciB, в установлеIIОму законом порядку.

1.5. Iншi термiни вживаються в цьому Порялку в зЕаченнях> визначених законalми та
iншими нормативЕо-правовими актами Украiни,

Роздiл 2. Порялок iнформування споживачiв фiнансових послуг

2.1. В своiй дiяльностi Товариство керуеться вимогами чинного законодавства УкраiЪи,
що регуJIюе вiдносини мiж споживачами та надавачами фiнансових послуг, встановлюе права
споживачiв, а такоЖ визнача€ механiзМ ix захисту та основи реалiзацii державноi полiтики у
сферi захисту прав споживачiв.

2.2. Товариство, затвердженням цього Порядку iнформуе споживачiв фiвансових
посJIуг щодо Еаст}пних механiзмiв захисту ik прав та цорядку ik ремiзацii:, про прzIвО споживачiВ фiнансовиХ послуг подавати (надсилати) до Товариства
звернеЕня, а також про вимоги щодо ix оформлення;

. про можJIивiсть подачi звернень До Товариства Iшляхом направлеЕня листiв на
електронну адресу: olegl@atonJeasing.com, чи поштову яцресу (ацFесу мiсцезнаходження)
Товариства;

, про правО споживачiв фiнансових послуг на звернення до Нацiонального банку
украihи, з зaвIIачеЕням поштовоi та електронноi адрес, на якi надсилаються звернеЕня до
такого компетеЕтного оргаЕу, а також номер телефону його довiдковоi служби;

, про црilво споживачiв фiнансових посл}т Еа звернення до ДержавЕоi служби Украrти
з питань безпечцостi харчових продуктiв та захисту споживачiв, з зaвначенням поштовоi та
електронноi адрес, на якi надсилаються звернення до такого компетеЕтного органу, а також
номер телефону його довiдковоi служби;

, про прЕlво споживачiв фiнансових послуг на зверЕеЕня до суду за захистом cBoix прав
та iHTepeciB вiдповiдно до зiжоЕодiвства УкраiЪи.

2.З. Товариство пiд час iнформування споживачiв фiнансових послуг, що Еею
над.lються, публiкуе на своему сайтi iнформацiю (вимоги щодо розмiщення якоi встановленнi,
зокрема, Законом Украihи кПро фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових посJryт), Законом УкраiЪи <Про фiнансовий лiзинг>, Положенням про
лiцензуъання та реестрачiю надавачiв фiнансових послуг та }ъ{ови провадження ними
дiяльностi з ЕаданЕя фiнансових послуг (затвердженого Посталовою Nч 153 Правлiння
Нацiонального бапку Украiни вiд 24 грудня 2021 року), Положення про порядок розкриття
iнформацii небанкiвськими фiнансовими установами (затверджевого Постановою М114
Правлiння Нацiонагьного балку Украiни вiд 05 листопада 2021 року), в тому числi, але не
викпючно:

. про р{ови та порядок придбаяЕя споживачем фiнансових послlт;
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. про фiнансову послугу: Bapтicтb, цiна,/тарифи, розмiр плати (проценти) щодо
фiнансовоi послуги та зzгаJIьна суп{а зборiв, платежiв та iнших витрат, якi поъинен сплатити
клiеЕт, вклю,шо з податк.lми, та iнmi icToTHi характеристики фiнансових посJIуг, якi надас
Товариство;

. про юридичну особу яка е надавачем фiнаrrсових посJý/г (Товариство).
2.4. Товариство забезпечуе: надання фозкритгя) iнформацii споживачу вiдповiдно до

вимог законодtlвства Украrни щодо послуги фiнансового лiзингу; надаЕня мiнiма,тьного обсягу
iнформачii про уп{ови та icToTHi характеристики цiеi послуги, шляхом розмiщенвя такоi
iнформацii IIа власному вебсайтi, у рекламi; в проектi договору .rро nu!** фiнансовrх
послуг; надання iнформачii пiд час користрtlнЕя послугою фiнавсового лiзингу; ЕаданЕя
iншоi iнформацii, передбаченоi чинним законодЕвством УкраiЪи.

роздiл 3. Способи звернень споясивачiв фiнансових пос,туг та порялок обмiну
iнформацiсю

3.1. З метоЮ отриман нJI необхiдногО захисry cBoix прав та }регулюв.шня спiрних
питань (у разi ik виникнення), пiд час цадання Товариством посrrуг фiнансового лiзингу,
споживачi фiнансових посл)г, м€rють прtlво звернутися до Товариства iз змвами
(клопотаннями) про реалiзачiю cBoix прав i законних iHTepeciB, пропозицiял.tи (заражеввями)
та скаргаI\,Iи про можливе ik порушення.

3.1.1. Звернення - викладенi Заявником та адресованi Товариству в письмовiй
(паперовiй або електроннiй) або уснiй формi пропозицii (зауъаження), змви (клопотання) i
скарги;

3.1.2. Пропозицiя (зауваження) - звернення Змвника, де висловлюються порада,
рекомендацiя щодо дйльностi Товариства, а також висловлюються думки щодо врегулювання
спiрних питань.

3.1.3. Заява (клопотапня) - зверненЕЯ Заявника iз проханням про сприяннJI реалiзацii
закрiпленrХ КовстиryцiеЮ та чинЕим законодaвством ix прав та iHTepeciB або повiдомлення
про порушення чинного зtlконодавства чи недолiки в дiяльностi Товариства, його посадових
осiб, а також висловлеЕня думки щодо полiпшення ix дiяльностi.

3.1.4. Скарга - зверненЕя з вимогою про поЕовлення прав i захист зtжонних iHTepeciB
громадян, порушених дйми (бездiяльнiстю) та./або рiшеннш.rи Товариства, його посадових
осiб,

3.2. Звернення подасться як окремою особою (iндивiдуальне), так i грlпою осiб
(колективне), а також виклада€ться в уснiй або письмовiй формм.

3.3. Звернення може буги подано/ Ёаправлено на розгляд до Товариства у будь-який
спосiб, а саrrле:

. Поштою фекомендованi або простi листи), кур'ерською службою, за адресою: 03035,
м. КиiЪ, вул. Сурикова, буд. 3, оф. 19. Звернення повинно бlти пiдписано Змвником,

. Email на olegr@aton-leasing.com. Звернення повинно бlти оформлене згiдно Закову
Украiни <Про звернення громадян).

. Зателефонувати за номером (044) 364-З4-5З.

. особисто звернугися за мiсцезнаходженншл Товариства.
3.4. Основними принцип:lми розгJIяду звернень споживачiв фiнансових послуг е:
. неупередженiсть;
. об'ективнiсть;
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. дотримання вимог чинЕого 3alконодalвства;

. cтpoкoBicтb;

. швидкiсть та налагодженiсть реаryваняя;

. попередженнЯ можливостi виниш{енЕя подiбних ситуацiЙ;
, взаемодiя Bcix задiянlrх пiдроздiлiв Товариства в процесi розгляду, ана,тiзу зверЕення,

яке о,гримalЕо Товариством;
, забезпечення клiентш.l зру{ного, зроз}а{iлого та безперешкодного доступу дJIя

наданЕя звернень та пропозицiй.
3.5. ТоваристВо забезпечуе приймашrя, зберiгання та облiк подаЕих зв9рIIень

споживачiв фiнансових послуг.
3.6. Товариство здiйснюе реестрацiю звернень споживачiв фiнансових послуг

вiдповiдно до вимог Iнструкцii з дiловодства за зверненЕями громадян в оргalнах державноi
вJIади. i мiсцевогО са]\{оврядування, об'еднаннях громадян, на пiдприемствalх, в уст.шовах,
оргапiзацiях незалежно вiд форм власностi, в засобах масово1 iнформачii, затвердженоi
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14 квiтня 1997 року Nэ 348.

3.7. Товариство пiд час оргалiзацii розгляду звернень споживачiв фiпансових посrryт
щодо надання фiнансових послуг здiйснюе насцтtний порядок дiй:

. отримуе та рееструе звернеIrIrя, згiдно пiдпувкry 4.2.1. цього Порядку;

. здiйснюс первiсну ouiHKy звернення;

. уповЕовФкений пiдроздirr/особа Товариства розгJIядае зверЕення;

. iнформуе споживачiв фiнансових посJr}т про результати розгJuIду зверЕенЕrl;
, у разi необхiдностi усувае виJIвленi порушення та ix наслiдки шJuIхом прийнягтя

викоIIавчим органом Товариства чи уповновЕDкеною особою вiдповiдного рiшення за
результат {и розгJIяду зверненrrя клiснта;

, здiйснюс контроль за якiстю та своечаснiстю розгляду звернеЕь на постiйнi осповi.
3.8. Товариство аналiзуе отримаяi звернення споживачiв фiнансових послуг, визЕачае

причини ix винишlення з метою полiпшення якостi падання послуг та використовуе
результати аналiзу звернень щодо впливу на iнших споживачiв фiнансових послут якi не
надсилаJIи звернення, але перебувають в аналогiчнiй ситуачii.

3.9. Товариство включас до письмового повИомлення споживача фiпансових послуг
про результати розгляду звернеЕЕя: номер та дату реестрацii Товариством зверцення
споживача фiнансових посJryг; причини вiдхилення, часткового задоволення або повного
задоволення Товариством вимог споживача фiнансових посл}т; обтрунтовуе рiшення
Товариства з посилаЕням на з:конодавство Украiни; заходи, вжитi Товариством, у разi
виявленЕя ним порушення закояодавства Украihи.

3.10. Товариство Еадсилае вiдповiдь на зверЕення споживача фiнансових послц
письмово з використанням засобiв зв'язку, обраних споживача фiнансових послуг пiд час
подсшЕя зверненшI, та з урахуванням вимог зЕlконодавства Украiни про зверненЕя громадян.

3.11. Звернення ввaDкаеться розгJuIн}тим, якщо на Еього надано повну, обгруптоваIIу, з
посилаЕнrIм на зtжонодllвство Украiъи вiдповiдь алресатовi, який надiслав звернення на
розгляд до Товариства з прохzlнням проiнформувати про результати розгляду.

Роздiл 4. Порядок розгляду звернень споживачiв фiнансових послуг

4.1. Вимоги до оформлення звернень споживачiв фiнавсових послуг визЕаченi статгею
5 Закону Украни <Про звернення громадян>.
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4.2- Порядок розгляду, оцрацювш{ня та Еадання вiдповiдi на письмовi звернеЕЕя
споживачiв фiнансовкх послуг, що направленi поIптою (в тому ч.слi, кур'срською службою
дост{rвки):

4.2,1. Bci звернення споживачiв фiнансових послуг, що Еадходять до Товариства, та
оформленi належним чином, пiдлягають обов'язковому прийняттю та центрмЬоваIrо
рееструються не пiзнiше наступЕого дrя, що слiдуе за днем.

4.2.2. Письмовi звернення пiдлягають обов'язковому первин}iому розгляду з метою
визЕачення 'ix HarreжHocTi до компетепцii вiдrовiдного стр}ктурного пiдроздiлу Товариства та
призначеЕня за ними конкретного виконalвця.

4.2.3. Первинний розг.тrяд звернеЕня проводиться Вiдповiдальним працiвником, з метою
визначеЕня ix нмежностi до компетенцii вiдповiдного сlр}ттурного пiдlоздiлу Товариства та
призначеЕня за Еими конкретного викоIIЕlвця, вiдповiдального за надання вiдповiдi Еа т{же
зверЕення.

4.2,4,У звернеНнi мають буги вказанi прiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi, мiсце
проживання (або мiсце перебування фiзичпоi особи _ резидеIrта чи мiсце тимчасового
перебування фiзичноi особи - нерезидента в Украiъi) та викJIадено суть порyIпеного питанЕя.
Письмове зверIlення мае бути Еад)уковzlIIо або написано вiд руки роiбiрпr"о i чiтко,
пiдписано змвником (групою змвникiв) iз зазначенням дати. Звернення, оформлене без
дотримalння цих вимог, повертасться змвниковi з вiдповiдними роз'ясненнями в сlрок Ее
пiзнiше нiж 10 (лесяти) днiв з дня його надходження.

4.2.5. Писъмове зверненця без зазначення мiсця проживання (або мiсця перебування
фiзичноi особи - резидента чи мiсця тимчасового перебування фiзи.пlоi особи - нерезидента вykpaHi), не пiдписане iнiцiатором (ми) зверненrrя, а також таке, з якого неможливо
встановити особу, яка iнiцiюваJlа зверЕення, визЕаеться ацовiмним i розгляду не пiдлягае.

4.2.б. Не розглядаються й повторвi звернеЕI]я, вiд одвого i того ж громадянина з одного
й того ж питання, якщо перше звернення було вирiшено по cyTi, та звернення осiб, визнмих
судом недiездатними.

4.2.7. Звернення розгляд:lються i вирiшlтоться у TepMiH не бiльше одного мiсяця вiд дня
ix на,тцодження, а Ti, якi не потребутоть додаткового вивчення, - невiдкладно, але не пiзнiше
п'ятнадцяти днiв вiд дня ix отримання. Якщо в мiсячний TepMiH вирiшити порушенi у
зверпеннi питаIIня неможливо, керlточий директор Товариства встановJIюе необхiдний TepMiH
для його розгJIяду, про що повiдомлясться споживачу фiнаrсових послуг, який подав
зверненIш. При цьому загальний TepMiH вирiшення питalнь, порушених у зверненнi, не може
перевищ}ъати сорока п'яти днiв.

4.3. ПорялоК розгляду, опрацюваЕнЯ та наданнЯ вiдrовiдi на письмовi звернення,
направленi споживачами з використанням мережi IHTepHeT, засобiв електронного зв'язку:

4.3.1. Первинний розгrrяд звернення, що Еадходять на електроЕЕу адресу Товариства,
проводитьсЯ вiдповiдальниМ працiвником, з метою визначеЕЕя ix на.,rежностi до компетенцii
вiдповiдного структурного пiдроздiлу Товариства та призЕачення за Еими конкротЕого
виконzвця, вiдповiдального за наддп{я вiдповiдi на таке зверненЕrI.

4.3.2. звернення споживачiв фiнансових посJryг, що надходять на електронну адресу
Товариства, розгляд€lються i вирirrryтоться у TepMiH не бiльше 30 (тридчяти) календарних днiв
вiд дня ix ЕадходженшI, а Ti, якi не потребують додаткового вивчення, - невiдкладно, але не
пiзнiше п'ятнадцяпа днiв вiд дня ix отимzlшш.

4.3.3. Якщо Звернення надiйшло в електроннiй формi, i Змвник не просить в такому
Зверненi здiйснитИ направлеIlнЯ вiдповiдi на йогО поштову адресу, офiцiйна вiдповiдь
направляеться Змвнику у виглядi електроЕЕого докуl'{енту на його електронну адросу, яку
було зазкачено у звернепнi або зазначено Змвпиком при реестрацii на Вебсайтi.
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4.З.4. ,Щатою подaшЕя електронЕого зверненЕя е дата надходження звернешUI наелектроIrну адlесу Товариства. Якщо елекц)онне звернення надiйшло на визначену
електронну адресу у неробочий день, то датою подання електронного звернення ввФка€ться
наступний робо.шй день.

4.4. Порядок розгляду,
фiнансових послуг:

опрацювання та надання вiдповiдi на ycнi звернення споживачiв

4.4,1. YcHi звернеIlня, поданi споживачами фiнансових послуг особисто до Товариства
(у форrj особистого прийому громадян), *ожrr""i з подальшим оqорrо"rr"пп Звернентrя в
палеровiй формi згiдно вимог цього порядку,

4.4.2. особистий прийом споживачiв фiнансових послуг ведеться Товариством в
спецiально вiдведеному мiсцi, що зЕадиться ,u о'р"д".оrоо адресою Товариства.

4.4.3. Запис на особистий прийом здiйснюсться шJUIхом дзвiнка до Товариства за
Еомером: (044) з64-з4-53. Пiд час здiйснення з.lпису Еа особистий прийом працiвник
товариства iнформуе споживача фiвансових посJryг щодо:

. дати, часу та мiсця проведення особистого прийому;

. необхiдностi мати з собою док}а{еIlти, що посвiдчують особу;

. порядку доступу до примiщення вiдlовiдно до вимог пропускного режиму;, попередньоi пiдготовки письмового зверЕення дJIя подашIя його Ъ разi шеобхiдностi
пiд час проведення особистого прийому;

4.4,5. Товариство проводить повторний особистий прийом з питань, що вже
розгJIядЕIлися пiд час проведення особистого прийому, у разi якщЪ питанЕя не було вирiшево
по cyTi.

Роздiл 5. Подаппя звернеЕь до нацiонального банrqу Украi.яи

5.1. ЗаявниК може подати/ направити звернення до Нацiона,,lьного банку УкраiЪи.
Нацiональний банк УкраiнИ мае повновФкення на захист прав споживачiв фiнансових поЪлуг i
реryлюе поведiнку банкiв та небанкiвських фiнансових установ щодо iхпiх клiенiiв.
Спецiальний пiдроздiл, який цим опiкуеться, - Управлiння зalхисту прав споживачiв
фiнапсових послуг.

5.2. Споживачi фiнансових послуг можуть ознайомитися iз повновu,кеннями
Управлiння захисту прalв споживачiв фiнансових послуг та подати звернентrя на сторiнки
офiцiйногО iHTepHeT - предстЕlвниЦтва Нацiонального баrrку у роздiлi <Захист прав
споживачiв> за посиланням htps://bank. gov,ua./ua./consumeT-pfotection.

5.3. Споживач може зверн)дися до Нацiонального банку УкраiЪи шJUIхом:
, звернутися на цiлодобову Гарячу лiнiю контакт- центру Нацiонального Банку Украrни

за телефоном 0-800-505-240.
. створитИ елоктронЕе зверцення у роздiлi <Захист прtв споживачiв> на сторiнцi

офiцiйногО IHTepHeT- предстЕlвництва Нацiонального банку Украihи:
https:/Дank. gov.ua./ua./consumer-protection/citizens-appeals,

. напрzrвити електронне звернеIrЕя на електронну пошту nbu@bank.gov.ua. надiслати зверненIш листом разом з вiдповiдними документа},rи на адресу: вул.
Iнститутська, 9, м. Киiв,01601.

, подати письмове зверненЕя на адресу: 01601, вул. Iнститутська, 11-б, м. КиiЪ,01601.
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Роздiл б. Розгляд запптiв вiд державпих оргапiв

. 6.1. Звернення та зaшити народlих депlтатiв Украни, якi надiйшrпt до Товариства в
rнTepecax громадян, розглядalються вiдповiдно до Закону УкраЪи кПро статус народного
депlтата УкраiЪи>.

6.2. Звернення та запити депутатiв мiсцевих рад, якi надiйшли до Товариства в
iHTepecax громадян, розгляд€lються вiдповiдно ло ЗакЪну Украiни <Про'статус депутатiв
мlсцевих рад>.

6,3. Запити Нацiонального банку Украiни, листи, що Еадходять вiд державних та
прaвоохороЕних органiв, що зверт{lються в iHTepecax Споживачiв розглядаються вЙповiдно до
1мнного законодавства Украни та цього Поряжу.

б.4. У разi над(оджеЕЕя до Товариства запитiв вiд народних лепутатiв та д9ржавних
органiв, KpiM державних органiв, що здiйснюють регулювання дiяльностi ТоЙриства,
проводиться реестрачiя такого запиту з подальшою передачею запиту длrI пiдготовки
вiдповiдi.

6.5. У разi надходження до Товариства залитiв вiд Нацiонального банку УкраiЪи,
реестрашй таких запитiв здiйснюеться в устаЕовлеIlому порядку.

6.6. Вiдповiдi на запити державних органiв навправляються у спосiб вказаний в
ЗВеРНеНi. ЯКЩО СПОСiб НаПРавлення вйповiдi в зверненi не зазЕачено, вiдповiдь направJuI€ться
на офiцiйну попrгову адресу вiдповiдного органу.

Роздiл 7. Заходи, направленi па захист прав спояtивачiв фiнансових поспуг

7,1. Товариство забезпечуе свосчасне наданшI споживачу фiвансових послуг повноi,
точноi та достовiрноi iнформацii:

7.2. Товариство забезпечус укJIадання договору про над шя фiнансових посJr}т увиглядi електронного док},N{епта, у повнiй вiдповiдностi вимогам, пер"!баrеrr"м Щивiлiпим
кодексом Украrни, Законом УкраiЪи <Про електроннi документи та електронний
документообiг>, Законом Украiни <Про електронну комерчiю>, Законом Украihи кПро
фiнапсовi послуги та держ.вне реryJIювання ринкiв фiнансЬвих послуг), ЗаконЪм Украiяи
<Про захист прав споживачiв>, Еормативно-прaвовим aKTarr,I Нацiонального банку УкраЪи,

7.3. Товариство в обов'язковому порядку забезпечуе надання споживачу фiнапсових
посrryг примiрника укJIаденого договору про надання фiнансових послуг, що пiдЬверджуеться
особистим пiдписом споживача фiналсових послуг на iншому примiрнику такого договору.

7.4. Товариство забезпечуе насryпнi гарантii д;rя споживачiв фiнансо"их послу.,
}мови договорУ про наданЕЯ фiналсовиХ послуг Ее обмежують права клiента порiвняно

з прilвtlми, встановленими законом;, у разi виникнеЕнЯ неоднозначного тлумачення прав та обов'язкiв сторони за
договором за участю споживача фiнмсових послут, TaKi права та обов'язки тлумачиться на
користь такого споживача;

, iз споживача фiнансових послуг не стягуються платежi, вiдшкодрання, штрафнi за:

_. - реалiзацiю ним права на вiдмову вiд договору, предметом якого е надання йому
фiнансовоi послlти;
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- дострокове розiрванIrя (iнiцiювання дострокового розiрванЕя) споживачем фiнапсових
послуг такого договору;

- дострокове виконаЕня ним yt{oв договору, предметом якого е надашUI йому
фiнансовоТ послуги.

7.5. Товариство забезпечуе споживачам захист ix прав, Еадае можливiсть вiльного
вибору }а{ов надання фiнансовоi послуги, здобуггя iнформачii в обсязi, необхiдному для
прийнятгя сд{остiйного рiшення пiд час оформлення придбаrня фiнансовоi послуги, та
гарантуе надання фiнансовоi посл}ти способами, що вiдповiдають вимогalNI чинного
захонодавства УкраiЪи.

7.6, Товариство зобов'язуеться забезпечувати контроль Еадавача фiнансових послуг за
дiями осiб, за]rучених до наданЕя фiнансових послуг та дJIя вреryJIювання простроченоi
заборгованостi, вiдповйпо до вимог, передбачених тмнним законодавством,

Роздiл 8. Строки розгляду звернень споживачiв фiнансовпх послуг

8.1. Звернення розглядllються i вирiпryтоться у TepMiH не бiльше нiж 30 (трилчяти)
календарЕих днiв вiд дня ik надходження, а Ti, якi не потребlтоть додаткового вивчеЕня, -
невiдкладно, а,rе не пiзцiше нiж 15 (п'ятнадцяти) календарних днiв вiд дня ix отримання. Якщо
в мiся.пrий TepMiH вирiшити порушенi у зверненнi питаЕня неможливо, Бiдповiдальний
працiвниК встановлюе необхiдниЙ TepMiH дrя його розг:rяду. При цьому загальний TepMiH
вирiшення питань, порушених у зверненнi, не може перевищувати 45 (сорока пЙти)
капендарнrтх днiв.

8,2. Загальний строк розгляду звернень обчисrпоеться з дня, Еаст),пЕого за днем, з якого
починасться строк (таким днем е день ix надходження та реестрацii), по день направлення
змвникУ вiдповiдi на йогО звернення. Якщо остмнiй день строку розгляду зверIlеЕня
припадаС па неробочиЙ день, тО ocTaHHiM днем строку рОзглJIду зверIIення ввaDка€ться перший
пiсля нього робо,пай день.

8.3. Звернення ввzDкаеться вирiшеним, якщо розглян}тi Bci поставленi в Еьому питаЕЕя,
прийнято обгрунтоване рiшення та вжитi потрiбнi з€rходи щодо його виконання i змвника
повiдомлено про результати розгляду звернення i прийняте рiшення.

8.4. Запити вiд народних депутатiв розглядаються i вирiшlтоться у строк Ее бiльше нiж
30 (тридцяти) календарнIrх дriв вiд дня ik надходжеЕня з попередньою вiдповiддю протягом
10 (десяти) календарних днiв.

8.5. Запити вй Нацiонального банку Украiни та iнших державЕих органiв щодо
звернень/скарг Споживачiв розглядаються i вирiшутоться не пiзнiше за термiни, вкщанi в
залитi.

Роздiл 9. Порядок вирiшення спорiв

9.1. Можливiсть та порядок позасудового розгляду скарг споживачiв фiнансових
послуг:

9,1 .1 . Споживачi фiнансових послуг мають право звертатися в позасудовому порядку до
Товариства iз скаргами шJIяхом н.шрaвлення на електронну алресу / поштову адресу (адресу
мiсцезнаходження) Товариства скарг, оформлених вiдповiдно до вимог Закону Украни <<IIро
звернення громадян).

9.1.2. Скарги споживачiв фiнавсових посJryг розглядаються Товариством в межах
сФокiв, визначених Законом Украtни (Про звернення громадян)) та роздiлом 4 цього Поряд(у.



порйок взвемоdii i споеuввчацu фiнацсовuх послуz
па порйок розелtяф зверцень сlожuвачiв фiнансовчх
послуz у ТОВ вЛК кДТОН-]О{Iц
запверdlсена Еаказом dtlpeKпopa
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9.2. Вi,щtовiдrо до ч. 1 ст. 4 Щивiлького процесуального кодексу Укршhи, спохивач
фiнансових послуг ма€ прiво в порядку, встановленому цим Кодексом, йaр*уr"a, до суду за
зtжистом cBoix порушених, невизнанIа( або оспорюваних црав, свобод тл a-*Ъr"* iHTepeciB.

Право на судовий захист може буги реалiзовано пUIл(ом подашuI позовiв до суду:, за мiсцезнаходжеIfiIям Товариства - згiдно з ч. 2 ст. 27 Щивilъною процесуального
кодексу УкраiЪи;

__ : aqo за зФеестрованим мiсцем проживанЕя чи перебування споживача - згiдно з ч. 5
ст. 28 L{ивirьною цроцесуilльного кодексу Украhи.

Роздiл 10. Прикiнцевi полоя(еЕня

10.1. Контроль дотримання TepMiHiB при
послуг, покJIадаетъся на керiвЕика Товариства та
разi ix наявностi).

l0.2. Цей Порядок набувае чинностi з дати
рiдше одного разу на 3 роки.

розглядi звернень споживачiв фiнансових
в разi керiвникiв структурних пiдроздiлiв (в

його затвердження та пiдлягае перегляду не

10.3. У разi невiдповiдностi будь-якоi частини Порядку чинному законодавству
|краiЪ1 в тому числi нормативно-прzlвовим актtш{ Нацiовалiного банку УкраiЪи, Порялок
буле лйти лише в тiй частинi, яка не с}перетмть чинному законодавству, в тому числi
нормативно прllвовим aKTarrt Нацiонального банку Украrни.

10,4. L{ей Порядок е обов'язковим для застосувaшня в роботi BciMa працiввиками
Товариства.

10.5. Порядок обов'язковий для розмiщення на офiчiйному Вебсайтi Товариства.
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