
                                                                                                                  Затверджено: 
Наказ ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  

ЕКСПО-КАПІТАЛ» 

№1-П від 18 січня 2022р. 

 

 

 

П ОР Я Д О К 

РОЗГЛЯДУ ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

ЕКСПО-КАПІТАЛ» 

ЗВЕРНЕНЬ/СКАРГ СПОЖИВАЧІВ ЩОДО 

ПОСЛУГИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ ТА ІНШИХ 

ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Київ 2022р. 



1. Загальні положення 

 

Даний  Порядок розгляду ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ» звернень (скарг) 

споживачiв щодо послуги споживчого кредиту та iнших звернень громадян (надалi - Порядок) 

визначае єдинi принципи роботи зi зверненнями позичальникiв, тpeтix осiб та ix представникiв 

(надалi - Клiєнти), що надходять до Компанiї вciмa доступними для Клiента засобами зв'язку та 

встановлює єдинi вимоги до якостi роботи зi зверненнями. 

1.1.  Порядок встановлюе порядок роботи (розгляду) зi зверненнями громадян/клiєнтiв, а саме:  

- описання  взаємодiї працiвникiв структурних пiдроздiлiв Компанiї при роботi з громадянами 

вiдповiдно до їх компетенцiї та їx посадових повноважень; 

- вдосконалення органiзацii процесу роботи (розгляду) зi зверненнями через дотримання вимог 

чинного законодавства в частинi строків розгляду звернень та надання вiдповiдей на них;  

- регламентацiї тepмінів роботи (розгляду) зi зверненнями вiдповiдним працівником Компанiї; 

- пiдготовки, погодження та надання громадянам вiдповiдей на ix звернення;  

- проведення аналiзу, обробки звернень громадян. 

1.2. Розгляд звернень та скарг громадян/клiєнтiв Компанiї здiйснюеться вiдповiдно до чинного 

законодавства України та даного Порядку. 

1.3. Законодавчi та нормативно-правовi акти, що використовуються Компанiєю в роботi iз 

зверненнями: 

- Конституцiя України; 

- Закон України «Про iнформацiю»; 

- Цивiльний кодекс України; 

- Закон України «Про звернення громадян»; 

- Закон України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг»;  

- Закон України «Про захист прав споживачiв»; 

- Закону України «Про електронну комерцiю»; 

- Закону УкраЇни «Про захист персональних даних»;  

- Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;  

- iншi нормативно-правовi акти щодо регулювання ринкiв фiнансових послуг. 

1.4. Терміни та скорочення, що використовуються у Порядку: 

Звернення громадян - листи, заяви, запити, скарги, вiдгуки, пропозицii (зауваження), клопотання 

тощо, адресованi та отриманi Компанiєю в письмовiй (паперовiй та/або електроннiй) та/або уснiй 

формi; 

Заявник - споживач/третя особа або їx/його законний представник/уповноважена особа, якщо цi 

повноваження оформленi i наданi вiдповiдно до законодавства Украiни; 

Споживач - фiзична особа, яка має/мала хоч один укладений Кредитний договiр з Компанiєю; 

Tpeтi особи - фiзичнi особи, з якими Компанiя не має укладених Кредитних договорiв, але якi 

звертаються до Компанiї як близькi родичi, законнi представники споживачiв або заявляють особистi 

вимоги або вважають, що їx особистi права та iнтереси зачiпаються Компанiєю; 

Веб-сайти, iнтернет-сторiнки Компанiї - http://www.zvitnist.com.ua/39659953, веб сторінка Компанiї 

є частиною Iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи Компанiї; 

Компанiя - юридична особа, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

ЕКСПО-КАПІТАЛ» Код ЄДРПОУ 39659953, мiсцезнаходження: 01133, Україна, м.Київ, вул.Євгена 

Коновальця, буд.31, оф. 703-А; 

Кредит - грошовi кошти в нацiональнiй валютi України (гривнi), що надаються Компанiєю 

(Кредитодавцем) у розмiрi та на умовах зворотностi, cтpoкoвocтi та платностi, встановлених 

договором; 

Договiр (Кредитний договiр, Договiр про вiдкриття кредитноi лiнiї) - договiр надання 

фiнансового кредиту, що укладається письмово мiж Компанiєю та Споживачем, спрямований на 

встановлення, змiну або припинення цивiльних прав i обов'язкiв щодо надання, користування та 

повернення кредиту. 

Журнал вхiдної кореспонденцiї (у тому числi включає реєстрацiю звернень) – електронний 

журнал, де реєструються вхiднi письмовi та електроннi звернення та iнша вхiдна кореспонденцiя, що 

надiйшли в Компанiю будь-яким засобом зв'язку; 

http://www.zvitnist.com.ua/39659953


Нацiональний банк України (НБУ) - державний орган, який здiйснюе державне регулювання ринку 

фiнансових послуг; 

Iнформацiйно-телекомунiкацiйна система Компанiї (ITC Компанiї) - програмний комплекс, який 

включає веб-сайт (веб-сторінку), облiкову та реєструючу систему Товариства та використовуеться 

Товариством в тому числi, але не виключно, для облiку iнформацii щодо укладання Кредитних 

договорiв із Споживачами та iнше. 

Державнi органи - регyлюючi, наглядовi та правоохороннi органи (в т.ч. підрозділи Кiберполiцiї 

НПУ, Служби безпеки України); 

Сайт розшуку МВС України - пошук паспорта громадянина України серед викрадених та втрачених 

на сайті Mіністерства внутрiшнiх справ Украiни: https://wanted.mvs.gov.ua/. 

Сайт розшуку ДМС України - пошук паспорта громадянина України серед викрадених та 

втрачених на сайтi Державної мiграцiйної служби України: https://nd.dmsu.gov.ua/.  

Iншi термiни використовуються в цьому Порядку вiдповiдно до визначень наданих в Законi. 

1.5 Вимоги Порядок викладенi  цьому Порядку є обов'язковими для виконання вciмa спiвробiтниками 

Компанiї, якi приймають участь так чи iнакше в роботi зi зверненнями. 

 

2. МIНIМАЛЬНI ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ТА ФОРМИ ЇХ 

ПОДАННЯ В КОМПАНІЮ 

2.1 У зверненнi має бути зазначено прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання Заявника (адреса 

для листування, якщо вона не збiгаеться з мiсцем проживання/реестрацii), викладено суть 

порушеного питання, зауваження, пропозицiї, заяви чи скарги, прохання чи вимоги; електронна 

поштова адреса, на яку особi надсилається вiдповiдь, вiдомостi про iншi засоби зв'язку з нею (для 

звернення, яке надсилається на електронну пошту (e-mail) Компанiї, та електронного звернення). 

УВАГА: звернення без зазначення мiсця проживання, не пiдписане автором (для письмових, 

оформлених в паперовiй формi), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається 

анонiмним i розгляду не пiдлягає. 

2.2. Звернення, оформлене без дотримання вимог, викладених в п.2.1. цього Порядку, не 

розглядаються і повертається Заявнику з вiдповiдними роз'ясненнями не пiзнiш як через тридцять 

календарних днiв вiд дня його надходження, кpiм випадкiв, передбачених частиною першою ст. 7 

Закону України «Про звернення громадян». 

2.3. Звернення громадян, що направляються на розгляд Компанiї можуть бути оформленi наступним 

чином: 

2.3.1. Письмово в паперовiй формi, та направленi засобами поштового зв'язку на адресу Компанiї: 

01133, Украiна, м. Київ, вулиця Євгена Коновальця, буд. 31, офiс 703-А. Письмове звернення має 

бути надруковано або написано вiд руки розбiрливо i чiтко та повинно бути пiдписано Заявником iз 

зазначенням дати. Якщо звернення пiдписується представником, до такого звернення в обов'язковому 

порядку, повиннi бути доданi документи, що пiдтверджують повноваження представника, засвiдченi 

в установленому законодавством порядку. 

2.3.2. Письмово, в електроннiй формi та направленi на будь-яку електронну пошту (e-mail) Компанiї: 

Naumova4@meta.ua, fkexpocapital@gmail.com, в електронному зверненнi має бути зазначено 

електронну поштову адресу (e-mail), на яку заявнику може бути надiслано вiдповiдь, або вiдомостi 

про iншi засоби зв'язку, з ним, для направлення вiдповiдi. Застосування квалiфiкованого 

електронного пiдпису при надсиланнi електронного звернення не вимагається. 

2.3.3. Усно, пiд час прийому безпосередньо при зверненнi громадян за юридичною адресою Компанiї 

(у формi ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН), з можливiстю (у разi такоi потреби) оформлення звернення в 

паперовiй формi, за спецiальною формою, що є Додатком №1 до цього Порядку. 

2.4. Реєстрацiя письмових звернень здiйснюється працiвником Компанії вiдповiдальним за отримання 

та реєстрацiю поштових вiдправлень, наступним чином: 

2.4.1. Письмовi звернення, що надiйшли на поштову/юридичну адресу Компанiї: 01133, Україна, м. 

Київ, вулиця Євгена Коновальця, буд. 31, оф. 703-А,  по факту їх отримання, реєструються у 

електронному журналi вхiдноi кореспонденцiї Компанiї (у т.ч.  реєстрацiї звернень) не пiзнiше дня, 

наступного за днем надходження/отримання такого звернення. Під час реєстрацii у електронному 

Журналi вхiдноi кореспонденцii Компанiї зверненню громадян присвоюється дата та реестрацiйний 

номер вхiдноi кореспонденцiї. Присвоєний  реестрацiйний iндекс/номер та дата отримання звернення 

громадян вказуються на штампi про реєстрацiю вхiдноi кореспонденції, оригiнали звернень громадян 

зберiгаються вiдповiдно до внутрiшнiх положень Компанiї. 

2.4.2. Звернення громадян передаються відповідальному працівнику, яке в подальшому 

опрацьовуються та реєструються за загальними умовами вiдповiдно до цього Порядку та у разi 

https://wanted.mvs.gov.ua/
https://nd.dmsu.gov.ua/
mailto:Naumova4@meta.ua
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вимоги особи, яка власноруч подала звернення/запит в паперовому виглядi на другому примiрнику 

(копiї) проставляється вхiдний реестрацiйний номер та дата отримання/реєстрацii. 

2.4.3. Письмовi звернення, отриманi на електронну пошту (e-mail) Койпанiї у робочий час пiдлягаrоть 

реєстрацiї в день їx надходження, а тi, що надiйшли у неробочий день та час, - у наступний робочий 

день пiсля дня його надходження. 

2.5. Реєстрацiя усних звернень/запитiв Заявникiв, якi надходять в телефонному режимi здiйснюється 

відповідальним працівником Компанiї. 

 

3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 

3.1. Пiсля отримання звернення вiдповiдальний працiвник Компанiї приступає до роботи, згiдно з 

усною вказівкою безпосереднього керiвника, своїми функцiональними обов'язками та/або посадовою 

iнструкцiєю. 

3.2. Відповідальний працівник  Компанiї, не пiзнiше наступного дня пiсля реєстрацii звернення, 

починає розгляд звернення по cyтi. 

3.3. Відповідальний працівник, готує письмову вiдповiдь Заявнику та забезпечує її пiдписання з боку 

уповноваженої особи Компанiї, у випадках передбачених цим Порядком. 

3.4. Вiдповiдь, за результатами розгляду звернень громадян, якщо така вiдповiдь готується в 

паперовому виглядi, обов'язково надаються за пiдписом Директора Компанiї або особи, яка 

уповноважона на це згiдно наказу Компанiї або вiдповiдною довiренiстю. 

3.5. Вiдповiдi, що готуються в письмовiй формi пiдпягають реєстрацiї в Журналi вихiдної 

кореспонденції. 

Відповідальний працівник Компанiї пiсля органiзацiї пiдписання письмової вiдповiдi з боку 

уповноваженої особи Компанiї та її реестрацiї здiйснює направлення вiдповiдi Заявнику. 

3.6. Якщо звернення надiйшло в Компанiю в письмовiй паперовiй формi вiдповiдь направляється 

Заявнику на поштову адресу та/або адресу для листування. Якщо звернення надiйшло в письмовiй 

електроннiй формi, i Заявник не просить у такому зверненi, здiйснити направлення відповіді на його 

поштову адресу та/або адресу для листуванн", офiцiйна вiдповiдь Заявнику у виглядi сканкопiї 

належним чином оформленої вiдповiдi Компанiї на його електронну адресу (e-mail). Вiдправленi 

вiдповiдi зберiгаються в Компанiї. 

3.7. Якщо Заявник, під час телефонної розмови, виявить бажання залишити вiдгук/побажання/скаргу 

про роботу Компанiї (її працiвникiв), працiвник, який приймає вiдповiдне звернення, фiксує 

iнформацiю/вiдомостi, забезпечуе ix передання відповідальному працівнику Компанiї, який надає 

Заявнику вiдповiдь. Для  надання вiдповiдi Заявнику відповідальний працівник Компанiї за 

необхiдностi може залyчити також інших працівників Компанiї. 

3.8. Електроннi звернення громадян, що надходять в Компанiю електронною поштою (e-mail) на 

адреси: Naumova4@meta.ua, fkexpocapital@gmail.com, щоденно отримуються відповідальним 

праціником, попередньо розглядаються, визначається їх належнiсть до компетенцiї вiдповiдного 

працівника Компанiї, та передається на розгляд. 

3.9. Звернення осiб, якi не є громадянами України і законно перебувають на її територiї, 

розглядаються Компанiєю в тому самому порядку, що й звернення громадян України, якщо інше не 

передбачено мiжнародними договорами. 

3.10. Рiшення, прийняте Компанiєю пiд час розгляду звернення громадян, повинне бути 

обгрунтованим, мотивованим i вiдповiдати вимогам,  законодавства України. 

 

4. ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ ВIДДIЛУ ОБСЛУГОВУВДННЯ КЛIЄНТIВ 
4.1. Прийом відповідальним працівником Компанiї телефонних дзвiнкiв здiйснюється за номерами 

телефонiв, розмiщеними на Веб-сайтах (веб-сторінці) Компанiї.  

4.2. Графiк роботи з прийому звернень громадян, обслуговування клієнтів Компанiї здійснюється у 

робочі часи. Вiдповiдi на звернення, що розглядаються відповідальним працівником, надаються 

останнім, безпосередньо пiд час звернення громадян.  

4.3. Відповідальний працівник розглядае наступнi звернення Заявникiв:  

- звернення, в яких порушено питання довiдкового характеру, в тому числi, але не виключно, щодо 

умов та порядку виконання Кредитного договору;  

- звернення, якi не потребують додаткового вивчення та надання офiцiйноi письмовоi вiдповiдi 

Заявнику; 

- звернення щодо повернення переплати за Кредитними договорами;  

-  звернення, щодо повернення переплати за Кредитним договором iз копiєю квитанції  про оплату 

передаються працiвником, до бухгалтерiї Компанiї. У разi пiдтвердження наявностi переплати, сума 

переплати повертаеться Заявнику протягом 10 робочих днiв. 
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- звернення, якi стосуються скарг, надання додаткової (бiльш детальної, розширеної iнформацiї) 

та/або не можуть бути вирiшенi в телефонному режимi приймаються виключно в письмовому 

виглядi. 

4.4. Звернення вiд осiб, що є клiентамии Компанiї розглядаються пiсля iдентифiкацiї такого Заявника 

як клiєнта Компанiї. Пiд час телефонної розмови iз Заявником відповідальний працівник, до моменту 

надання iнформацii, що ним запитується, повиннен iдентифiкувати такого заявника в наступному 

порядку: Заявник/споживач повинен назвати своє прізвище імя та по-батькові.  

 4.5. Відповідальний працівник Компанiї, пiд час розмови із Заявниками повиннен дотримуватися 

наступних правил: 

- розпочати телефонну розмову/дзвiнок з привiтання, представлення працiвника (зазначення iм'я) та 

iнформування Заявника про те, що телефонний дзвiнок надiйшов Компанiї;  

- вести розмову українською мовою, за виключенням випадкiв, коли Заявник визначає як прийнятну 

для нього iншу мову спiлкування;  

- уважно вислухати повiдомлення, поставити уточнюючi запитання для з'ясування додаткових 

обставин;  

- надати довiдкову iнформацiю чи роз'яснення пiд час розмови;  

- подякувати за телефонний дзвiнок; 

У випадку застосування Заявником ненормативноi лексики, образ, а також якщо його 

звернення мiстить заклики до розпалювання нацiональної, pacoвoї, релiгiйної ворожнечi, 

відповідальний працівник має право припинити спiлкування з таким Заявником.  

4.6. При зверненнi Заявника з проханням надати iнформацiю про результат розгляду його 

попереднього звернення, що потребувало письмовоi вiдповiдi Компанiї, відповідальний працівник 

перевiряє iнформацiю в Журналі вихiдної кореспонденцiї щодо статусу надання вiдповiдi. Якщо 

запит виконаний, працiвник інформує заявника про дату надання вiдповiдi, при необхiдностi 

консультується з керівником Компанiї. 

Якщо запит не виконаний, працiвник Компанiї інформує заявника про те, що звернення ще 

знаходиться на розглядi, не розглянуте. В разi виникнення додаткових питань працiвник Компанiї 

зв'язується з керівником Компанiї для уточнення причин вiдсутностi наданої Заявнику вiдповiдi або 

уточнення cyтi наданої Заявнику iнформачiї, пiсля чого надає iнформацiю безпосередньо Заявнику. 

4.7. Якщо вирiшити звернення пiд час телефонноi розмови не є можливим, потрiбен додатковий час 

для уточнення питання, працiвник фiксує звернення та iнформує Заявника, що по факту вирiшення 

питання його буде проiнформовано пiзнiше. 

4.8. У разi отримання в телефонному режимi звернень, які не можливо вирiшити в телефонному 

режимi працiвник Компанiї, роз'яснює Заявнику щодо необхiдностi подання звернення у письмовому 

виглядi та повiдомляє шляхи надсилання/подання звернення в Компанiю, та  у разi необхiдностi, 

надання додаткових документiв та форми їх засвiдчення/оформлення. 

 

5. РОЗГЛЯД ЗАПИТIВ ВIД ДЕРЖАВНИХ ОРГАНIВ 

5.1. Звернення та запити народних депутатiв України, якi надiйшли до Товариства в iнтepecax 

громадян, розглядаються вiдповiдно до Закону України «Про статус народного депутата України». 

5.2. Звернення та запити депутатiв мiсцевих рад, якi надiйшли до Товариства в інтepecax громадян  

розглядаються вiдповiдно до Закону України «Про статус депутатiв мiсцевих рад».  

5.3. Звернення та запити, що надходять вiд органiв, якi регулюють дiяльнiсть Компанiї та інших 

державних органiв, що звертаються в iнтepecax Споживачiв розглядаються вiдповiдно до чинного 

законодавства України та цього Порядку.  

5.4. У разi надходження до Компанiї запитiв вiд народних депутатiв та державних органiв, крім 

державних органiв, що здiйснюють регулювання дiяпьностi Товариства, юристом Компанiї 

проводиться реестрацiя такого запиту вiдповiдно до цього Порядку.  

5.5. Bci запити державних органiв реєструються та опрацьовуються відповідальним працівником 

Компанiї. У разi, якщо вiдповiдь на вiдповiдний запит державного органу знаходиться у компетенцii 

iншого відповідального працівника Компанiї (в т.ч. бухгалтерiї Компанiї), пiсля реєстрацiї такого 

звернення/запиту воно передається для надання вiдповiдi. 

5.6. Вiдповiдi на запити державних органiв направляються у спосiб, вказiний в самому зверненi, якщо 

спосiб направлення вiдповiдi у зверненi не зазначено, вiдповiдь направляеться на офцiйну поштову 

адресу вiдповiдного органу. 

 

6. ТЕРМІНИ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 

6.1. Письмовi (паперовi та епектроннi) звернення розглядаються і вирiшуються у термiни визначенi 

законодавством України, а саме: 



- звернення громадян (Позичальникiв/Третiх осiб) не бiльше 30 (тридцяти) днiв з дня ix надходження, 

а ті, якi не потребують додаткового вивчення - не пiзнiше 15 (п'ятнадцяти) днiв вiд дня їx отримання 

(реєстрацii) Компанiєю;  

- запит НПУ - протягом 10 (десяти) днiв вiд дня їх отримання (реєстрацiї) Компанiєю або не пiзнiше у 

строк, зазначений у запитi НПУ;  

- Адвокатський запит - протягом 5 (п'яти) робочих днiв, з дня його отримання (реестрацii) 

Компанiєю. У разi якщо адвокатський запит стосується надання значного обсяry інформації або 

потребує пошуку iнформацii серед значної кiлькостi даних, строк розгляду адвокатського запиту 

може бути продовжено до 20 робочих днiв з обгрунтуванням причин такого продовження, про що 

адвокату письмово повiдомляється не пiзнiше 5 робочих днiв з дня отримання адвокатського запиту;  

- запити вiд народних депутатiв України - не бiльше 30 (тридцяти) днiв з моменту отримання з 

попередньою вiдповiддю протягом 10 (десяти) днiв;  

- запити вiд НБУ та iнших державних органiв щодо звернень/скарг Заявникiв - не пiзнiше за термiни, 

зазначенi у запитi (при необхiдностi узгодження додаткових термiнiв для надання вiдповiдi, 

вiдповiдальний працiвник Компанii зв'язується, за зазначеним у запиті номером телефону, із 

виконавцем запиту державного органу та за можливостi погоджує змiну тepмінів надання вiдповiдi, 

за необхiдностi, направляє промiжну вiдповiдь). Останнім  днем строку розгляду звернення/запиту 

громадян є перший день пiсля неробочого, якщо останнiй день строку розгляду припадає на 

вихiдний, святковий, iнший неробочий день. 

6.2. При цьому, загальний Tepмін вирiшення питань, порушених у зверненнi, не може перевищувати 

45 (сорока п'яти) днiв.  

6.3. Якщо письмове звернення не мiстить даних, необхiдних для розгляду та прийняття рiшення, по 

ньому, у Tepмін не бiльше п'ятнадцяти днів, надається письмова вiдповiдь громадянину з 

вiдповiдними роз'ясненнями та перелiком необхiдних документiв. Розгляд такого звернення 

Компанiєю завершується. 

6.4. Електроннi звернення довiдкового характеру розглядаються i вирiшуються протягом 3-х (трьох) 

робочих днiв. Звернення, якi потребують додаткового вивчення - протягом 5 (п'яти) робочих днiв. 

Якщо електронне звернення надiйшло на електронну адресу Компанiї у неробочий день та час, то 

датою подання електронного звернення вважається наступний пiсля нього робочий день. 

 

7. КОНТРОЛЬ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЪ 
7.1. Вiдповiдальнiсть за своєчасну реєстрацiю, iнформування про отримання звернень громадян та 

передачу до вiдповiдного працівника Компанiї, з метою подальшого опрацювання та надання 

вiдповiдей на звернення громадян, покладається на Керівника Компанії.  

7.2. Вiдповiдальнiсть за розгляд звернень, якiсть та повноту надання громадянам вiдповiдей, 

контроль дотримання термінів при розглядi звернень/запитiв громадян, якi надходять в Компанiю, 

покладається на керiвника Компанiї, який надає вiдповiдь.  

7.3. Звернення громадян, на якi надано попереднi вiдповiдi, з контролю не знiмаються, контроль 

завершується тiльки пiсля прийнятгя остаточного рiшення i вжиття заходiв щодо вирiшення питань, 

порушених у зверненнi. 

 

8. ДОДАТКОВА IНФОРМАЦIЯ 

8.1.Додаткова iнформацiя щодо захисту прав споживачiв фiнансових послуг та про розгляду звернень 

розмiщена в роздiлi "Захист прав споживачiв" на сторiнцi офiцiйного Iнтернет-представництва 

Нацiонального банку України, до якої можна перейти за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/consumer-

protection. 
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Додаток №1 

до Порядку розгляду ТОВ «ФІНАНСОВА  

КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ» 

звернень (скарг) споживачiв, щодо послуги 

споживчого кредиту та iнших звернень громадян 

 

Директору ТОВ «ФІНАНСОВА  

КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ» 

Наумовій Л.О. 

                                                                                          ПIБ заявника_______________________________ 

Адреса: ____________________________________  

   м.Район обл. буд. кв._________________________  

                                                                                        № кредитного договору_______________________ 

                                                                                        рнокпп (IHH)________________________________ 

                                                                                       Контактний телефон__________________________ 

 Електронна адреса (e-mail)_____________________ 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ/ СКАРГА 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Погоджуюсь та надаю згоду, що за результатами розгляду даного звернення зi мною можуть 

зв'язатися за вкаваним мною контактним номером телефону/електронною поштою, а також про 

розгляд мого звернення мене може бути повiдомлено за вказаним контактним номером 

телефону/електронною поштою без подальшого надання письмової вiдповiдi на поштову адресу. 

 

 

Дата                                                                                                                                                                                                                 

пiдпис заявника 

 

 

Обов’язкова інформація для розгляду письмового звернення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


