Інформація ТОВ «ФК Актівітіс» (надалі – «Компанія»)
на вимогу ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
Компанія має право надавати наступні фінансові послуги:
надання послуг з факторингу, надання послуг фінансового лізингу, надання гарантій та поручительств, надання
коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, відповідно до діючої Ліцензії Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розміщеної за посиланням:
https://activitis.com/documents
Перелік послуг, що надаються Компанією, порядок та умови їх
(розділ «Загальна інформація про компанію»-«Ліцензія Нацкомфінпослуг»).
надання
Порядок та умови надання послуг передбачені Внутрішніми правилами Компанії: про надання послуг з
факторингу; про надання послуг фінансового лізингу; про порядок надання гарантій та поручительств; про
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, які розміщенні для ознайомлення у
відповідних розділах за посиланням: https://activitis.com/documents
Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо
фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги

Тарифи за фінансовими послугами для клієнтів малого та середнього бізнесу встановлюються виключно
індивідуально в залежності від складності бізнесу і проекту фінансування.
Розмір процентів та інши умови фінансової послуги з надання споживчих кредитів зазначено тут
З метою захисту своїх прав споживач має право звертатися до Національного банку України за адресою: 01601,
м. Київ, вул. Інститутська, 9, Київ,
Веб-сайт: https://bank.gov.ua
Телефон гарячої лінії: 0 800 505 240

Інформація про наявність гарантійних фондів чи компенсаційних
схем, що застосовуються відповідно до законодавства

Клієнт (споживач послуги) має право звернутися до Компанії з усною або письмовою скаргою/заявою та
отримати обґрунтовану відповідь.
Усні звернення подаються за телефоном +38 044-232-42-78
Письмові звернення подаються за адресою місцезнаходження Компанії: 01104, м. Київ, вул. Болсуновська, 1315 або за електронною адресою: office@activitis.com або feedback@activitis.com
Компанія здійснює розгляд звернень споживачів у строки та порядку, передбаченому Законом України «Про
звернення громадян».
Способи врегулювання спірних питань щодо надання фінансових послуг:
1) Досудове врегулювання (направлення письмових звернень, запитів, листів до Компанії). У випадку
неможливості врегулювання спірних питань, споживач фінансових послуг може звернутися до Національного
банку України.
2) Судове врегулювання спору (направлення позовної заяви до суду)
Компанією здійснюється формування фондів передбачених законодавством; формуються резерви очікуваних
кредитних ризиків передбачених МСФЗ

Відомості про фінансові показники діяльності фінансової
установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому
оприлюдненню

Інформація про Компанію
Річна фінансова звітність Компанії розміщена для ознайомлення за посиланням:
https://activitis.com/documents
(розділ «Фінансова звітність»).

Інформація про механізм захисту прав споживачів фінансових
послуг
Найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адреса
електронної пошти, адреса, за якою приймаються скарги
споживачів фінансових послуг

Склад виконавчого органу
Склад наглядової ради
Інформація про відокремлені підрозділи
Інформація про статутний капітал

Директор - Матіяш Павло Миколайович
Не передбачено статутом
Відокремлені підрозділи відсутні
Зареєстрований розмір статутного капіталу - 20 000 000,00 грн.
Фактично сплачена частка статутного капіталу - 20 000 000,00 грн.
Частка статутного капіталу, що належить державі - 0,00%
Частка статутного капіталу, що належить нерезидентам - 0,00%

Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові
послуги

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

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

Найменування особи, яка надає посередницькі послуги/агента

Договір про надання фінансових послуг споживачу

Особа, яка надає фінансові послуги
Номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 1 070 102
0000 050339 від 18.06.2013 року.
https://activitis.com/documents
(розділ «Загальна інформація про компанію»).
Компанію зареєстровано як фінансову установу відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг No 3139 від 10.09.2013 року про видачу свідоцтва про
реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК Актівітіс» (реєстраційний номер: 13102885 серія та номер свідоцтва:
ФК No 411).
https://activitis.com/documents
(розділ «Загальна інформація про компанію»).
Ліцензія видана на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.07.2017 року No 3185, на провадження
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а
саме на: надання послуг з факторингу, надання послуг фінансового лізингу, надання гарантій та поручительств,
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.Статус ліцензії – чинна
безстроково.Рішення про видачу Ліцензії розміщено на сайті
https://kis.bank.gov.uahttps://activitis.com/documents(розділ «Загальна інформація про компанію»-«Ліцензія
Нацкомфінпослуг»)
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИНІЯ", 38982442, інформація про
кредитного посередника/агента зазначена тут
Договори про надання споживчого кредиту:
а) передбачають право клієнта на відмову від договору про надання фінансових послуг в порядку та на умовах,
визначених законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче
кредитування»;
б) передбачають строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також
інші умови використання права на відмову від договору, зокрема : клієнт має право протягом 14 (чотирнадцяти)
календарних днів з дня укладення договору відмовитися від договору без пояснення причин, у тому числі в разі
отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від договору клієнт повідомляє кредитодавця у
письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронного підпису, інших аналогів
власноручного підпису у порядку, визначеному законодавством) до закінчення строку передбаченого для
відмови від договору. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову
від договору клієнт зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з договором, та
сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою
договором;;
в) не передбачають застосування мінімального строку дії договору;
г) передбачають право клієнта розірвати/ припинити договір, достроково виконати зобов’язання за договором.
Зокрема, клієнт має право достроково повернути кредит в повному обсязі чи частково. У випадку дострокового
повернення кредиту клієнт має сплатити також проценти за користування кредитом та інші платежі, передбачені
договором. У разі, якщо отриманих кредитодавцем коштів недостатньо для погашення всієї суми заборгованості,
договір продовжує свою дію на раніше узгоджених умовах, а проценти продовжують нараховуватися на
фактичний залишок суми кредиту.
ґ) містять порядок внесення змін та доповнень, відповідно до якого зміни та (або) доповнення до договору, в
тому числі щодо продовження строку користування кредитом, оформлюються додатковими угодами про
внесення змін та доповнень до договору, які є невід’ємною частиною договору.
д) передбачають положення про те, що протягом всього строку користування кредитними коштами процентна
ставка є незмінною і збільшенню не підлягає.

Контактна інформація органу, який здійснює державне
регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові
послуги.

Фінансова послуга - 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

Національний Банк України
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, Київ,
Веб-сайт: https://bank.gov.ua
Телефон гарячої лінії: 0 800 505 240
Оскільки неможливо визначити конкретний розмір суми витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з
податками, до підписання Договору фінансових послуг, повідомляємо порядок визначення таких витрат:
1. Проценти за користування кредитом нараховуються щомісячно, в останній день місяця, кількість днів для
розрахунку процентів визначається за методом «факт/факт» - метод розрахунку процентів, за яким береться
фактична кількість днів у місяці та році. За користування Кредитом встановлюється фіксована процентна ставка
згідно умов Договору.
2. Комісія за встановлення загального ліміту кредитування встановлюється у процентах, виходячи із суми
встановленого загального ліміту кредитування, згідно умов Договору.
3. Комісія за збільшення загального ліміту кредитування визначається окремим договором до договору
кредитування.
4. Комісія за договором факторингу залежить від розміру предмету факторингу та його якості.
5. Комісія за розгляд змін умов договору фінансових послуг за ініціативою позичальника, встановлюється в
розмірі, який визначається до відповідного договору до договору фінансових послуг.
Податок на прибуток - Операції з отримання коштів в позику не підлягають коригуванню (збільшення або
зменшення) фінансового результату до оподаткування визначеного у фінансовій звітності підприємства, на
різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу (п.п. 134.1.1 Кодексу). При цьому, Кодексом не
передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці на суми отриманої позики
платником податку на прибутокДля фізичних осіб-підприємцівЄдиний податок - Платники єдиного податку не
включають до складу доходу суми наданого кредиту згідно п.п. 292.11 Кодексу.Для фізичних осібПодаток з
доходів фізичних осіб -Згідно з п.п.165.1.29 Кодексу не підлягає оподаткуванню основна сума кредиту, що
отримується платником податку (протягом строку дії договору), у тому числі фінансового кредиту, забезпеченого
заставою, на визначений строк та під проценти.

Інформацію про основні показники своєї діяльності на підставі
поданої ним до НБУ звітності шляхом розміщення на власному
вебсайті показників в обсязі, який підлягає опублікуванню на
сторінках офіційного Інтернет-представництва НБУ

Інформацію про основні показники своєї діяльності розміщується за посилання на сайті НБУ https://
bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#6 у файлі “Основні показники діяльності фінансових компаній (у
розрізі установ), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №835”.

Перелік власних веб-сайтів надавача фінансових послуг

activitis.com
credit.activitis.com

Відомості про порушення провадження в справі про
банкрутство, застосування процедури санації надавача
фінансових послуг

Відсутні

Відомості про початок процедури ліквідації надавача фінансових
послуг

Відсутні

