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Закону України  

"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" 

 

Стаття 12. Право клієнта на інформацію 

1. Фінансова установа зобов’язана розкривати клієнтам визначену законодавством 

інформацію про умови та порядок її діяльності, що розміщується у місці надання послуг 

клієнтам та/або на власному веб-сайті фінансової установи. Така інформація повинна, 

зокрема, включати: 

1) перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання; 

2) вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду 

фінансової послуги; 

3) інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг. 

На вимогу клієнта фінансова установа зобов’язана в порядку, визначеному 

законодавством, надати таку інформацію: 

 

1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний 

стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню; 

2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів; 

3) кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів 

її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової 

установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків; 

4) іншу інформацію, право на отримання якої визначено законом. 

 

2. Перед укладенням договору про надання фінансових послуг фінансова установа чи інший 

суб’єкт господарювання, що надає фінансові послуги, зобов’язані повідомити клієнта у 

письмовій або електронній формі, у тому числі шляхом надання клієнту доступу до такої 

інформації на власному веб-сайті особи, яка надає фінансові послуги, про: 

1) особу, яка надає фінансові послуги: 

а) найменування (для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім’я та (за наявності) 

по батькові), місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти особи, яка 

надає фінансові послуги, адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових 

послуг; 

б) найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності); 

в) відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги; 

г) інформацію щодо включення фінансової установи до відповідного державного 

реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків; 

ґ) інформацію щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання 

відповідної фінансової послуги; 

д) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо 

діяльності особи, яка надає фінансові послуги; 

2) фінансову послугу - загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен 

сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути 

визначений - порядок визначення таких витрат; 

3) договір про надання фінансових послуг: 

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг; 
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б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від 

договору, а також інші умови використання права на відмову від договору; 

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується); 

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового 

виконання договору, а також наслідки таких дій; 

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору; 

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без 

письмової згоди споживача фінансової послуги; 

4) механізми захисту прав споживачів фінансових послуг: 

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових 

послуг; 

б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються 

відповідно до законодавства. 

3. Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті 

фінансової послуги без нав'язування її придбання. 

 

4. Фінансова установа під час надання інформації клієнту зобов'язана дотримуватися вимог 

законодавства про захист прав споживачів. 

5. Забороняється покладати на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, 

відшкодувань, штрафних санкцій за реалізацію ним права на відмову від договору, 

предметом якого є надання йому фінансової послуги, чи за дострокове розірвання 

(ініціювання дострокового розірвання) споживачем фінансових послуг такого договору, а 

також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування, штрафні санкції. 

Забороняється покладати на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, 

відшкодувань, штрафних санкцій за дострокове виконання ним умов договору, предметом 

якого є надання йому фінансової послуги, а також забороняється стягувати такі платежі, 

відшкодування та штрафні санкції. 

6. Орган, який здійснює державне регулювання відповідного ринку фінансових послуг, має 

право визначити мінімальний обсяг інформації, яка повинна надаватися клієнту щодо 

кожного виду фінансових послуг, якщо такий мінімальний обсяг інформації не 

встановлений законом. 

 

Стаття 12-1. Розкриття інформації 

1. Фінансові установи повинні розкривати: 

1) фінансову та консолідовану фінансову звітність, яка складається та подається відповідно 

до законодавства; 

2) звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі 

акціонерних товариств), що складається відповідно до вимог цього Закону, законів з питань 

регулювання окремих ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами 

нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків 

фінансових послуг, і подається: акціонерам фінансової установи; органам, які відповідно до 

закону здійснюють нагляд за діяльністю відповідної фінансової установи, разом з річною 

звітністю; 

3) звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються 

та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг 
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та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг; 

4) інформацію, що надається клієнтам відповідно до статті 12 цього Закону. 

2. Фінансові установи, утворені у формі акціонерних товариств, додатково розкривають 

інформацію як емітенти відповідно до вимог законодавства про цінні папери. 

3. Фінансові установи повинні під час розкриття інформації дотримуватися вимог 

законодавства про мови. 

4. Фінансові установи повинні також розкривати шляхом розміщення на безоплатній основі 

в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на власних веб-

сайтах (веб-сторінках) в обсязі та порядку, встановлених відповідним органом, що здійснює 

державне регулювання ринків фінансових послуг, таку інформацію: 

1) повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи; 

2) перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою; 

3) відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за 

фінансовою установою); 

4) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи; 

5) відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи; 

6) відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі; 

7) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність; 

8) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування 

процедури санації фінансової установи; 

9) рішення про ліквідацію фінансової установи; 

10) іншу інформацію про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до 

закону. 

5. Фінансові установи забезпечують доступність інформації, розміщеної на власних веб-

сайтах (веб-сторінках) відповідно до частини четвертої цієї статті, не менше ніж за останні 

три роки. 


