ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ПІДЛЯГАЄ РОЗКРИТТЮ
КЛІЄНТАМ/СПОЖИВАЧАМ ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС»
на власному веб-сайті (веб-сторінці) у мережі Інтернет https://cashberry.com.ua/
відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг»
ВИМОГИ щодо РОЗКРИТТЯ
ІНФОРМАЦІЇ відповідно
до чинного законодавства України
1. Повне найменування фінансової установи
відповідно до її установчих документів

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Відомості про державну реєстрацію юридичної
особи, яка надає фінансові послуги (дата
запису про державну реєстрацію)
3. Місцезнаходження
(з 24.12.2019 по теперішній час):
код території за КОАТУУ,
поштовий індекс,
область,
район,
населений пункт,
район населеного пункту (за наявності),
вулиця,
номер будинку,
номер корпусу (за наявності),
номер офісу (квартири) (за наявності)
4. Перелік фінансових послуг, що надаються
фінансовою установою

4.1. Вартість, ціна/тарифи, розмір плати
(проценти) щодо фінансової послуги, яка
надається Товариством

5. Відомості про власників істотної участі (у
тому числі осіб, які здійснюють контроль за
фінансовою установою)

ІНФОРМАЦІЯ, що РОЗКРИВАЄТЬСЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ФІНАНС»
(скорочена найменування юридичної особи –
ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС»)
40284315

18.02.2016
8038200000
01021
----місто Київ
Печерський район
Кловський узвіз
7
--приміщення 103
- надання послуг з факторингу, порядок та умови надання зазначеної
фінансової послуги визначені в Правилах надання грошових коштів
у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ФК
«ІНВЕСТ ФІНАНС», що розміщені на сайті Товариства за
посиланням https://cashberry.com.ua/ в розділі «Документація»;
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту, порядок та умови надання зазначеної
фінансової послуги визначені в Правилах надання грошових коштів
у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ФК
«ІНВЕСТ ФІНАНС», що розміщені на сайті Товариства за
посиланням https://cashberry.com.ua/ в розділі «Документація»
Сума кредиту: від 500 грн. (мінімальна сума)
до 15 000 грн. (максимальна сума)
Строк кредитування (календарні дні): від 1 до 30;
Мінімальний строк кредиту (дії договору) 1 день;
Тип процентної ставки – фіксована;
Знижена процентна ставка – 0,01 % в день;
Реальна річна процентна ставка – 3,66%
Стандартна процентна ставка – 2,71 % в день;
Реальна річна процентна ставка – 991,86%;
умови кредитування розміщені на сайті Товариства за посиланням
https://cashberry.com.ua/usloviya-kreditovaniya
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІНКОЛЬН", код ЄДРПОУ:42250859,
Країна резиденства: Україна, місцезнаходження: Україна, 01001,
місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11,
кімната 307, володіє 90% статутного капіталу, кінцевий
бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи – згідно
реєстру власників іменних цінних паперів, Сліпко Олександр
Олександрович;
ШЕНГЕР СОЛУШН ЛІМІТЕД, Країна резиденства: Кіпр,
Місцезнаходження: Кіпр, 69 АРК. МАКАРІУ ІІІ АВЕНЮ, ТЛАЙС

ТАУЕР, ОФІС 301, 01070, НІКОСІЯ, КІПР, володіє 10% статутного
капіталу, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – Пархоменко
Олександр Олександрович.
6. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:
6.1. прізвище, ім’я та по батькові і
найменування осіб, призначених до наглядової Наглядова рада відсутня. Обов’язкове утворення наглядової ради
ради фінансової установи ( у разі коли законодавством України не вимагається.
законодавством
вимагається
обов’язкове
утворення наглядової ради);
6.2. прізвище, ім’я та по батькові і Купріянов Максим Сергійович, Генеральний директор
найменування посад осіб, призначених до
виконавчого органу фінансової установи.
7. Відомості про відокремлені підрозділи Відокремлені підрозділи фінансової установи відсутні
фінансові установи
8. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:
8.1. інформація щодо включення фінансової
установи до відповідного державного реєстру
фінансових установ
8.1. вид господарської діяльності,
провадження якого видана ліцензія

на

8.2. серія та номер (за наявності) виданої
ліцензії або дата і номер запису в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців, громадських формувань про
видачу ліцензії
8.3. номер і дата прийняття рішення про видачу
ліцензії

8.4. дата початку дії (за наявності) ліцензії
8.5. інформація про переоформлення ліцензії
(дата переоформлення, серія та номер (за
наявності) переоформлення ліцензії)
8.6. інформація про тимчасове зупинення
ліцензії (дата тимчасового зупинення дії
ліцензії, дата поновлення ліцензії) (інформація
розкривається, якщо рішення про тимчасове
зупинення ліцензії було прийнято до набрання
чинності Законом України «Про ліцензування
видів господарської діяльності»
8.7. статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована
ліцензія)
8.8. дата анулювання ліцензії
8.9. назва дозволу, номер виданого дозволу та
дата його видачі
8.10. дата призупинення або анулювання
дозволу
9.Річна фінансова та консолідована
звітність

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг, НКФП), серія та
номер свідоцтва: ФК №756, дата видачі свідоцтва 07.06.2016 року
Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту;
Надання послуг з факторингу

Ліцензія видана у бездокументарній формі

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1680 від
16.05.2017 р. «Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ
ФІНАНС» ліцензій на провадження господарської діяльності з
надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку
цінних паперів), а саме на: надання послуг з факторингу; надання
коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту»
16.05.2017 р.
Не переоформлювалася

Рішення про тимчасове зупинення ліцензії не приймалось

Ліцензія чинна, безстрокова
Ліцензія не анульовувалась
Дозволи фінансовій установі не видавались
Дозволи фінансовій установі не видавались
Річна фінансова та консолідована звітність розкриваються шляхом
розміщення річної фінансової та консолідованої фінансової звітності
разом з аудиторським висновком, що підтверджує її достовірність за
посиланням https://cashberry.com.ua/yuridicheskaya-informacziya

10. Відомості про порушення провадження у провадження у справі про банкрутство не порушувалось, процедура
справі
про
банкрутство,
застосування санації фінансової установи не застосовувалась
процедури санації фінансової установи
11. Відомості про процедуру ліквідації Процедура ліквідації фінансової установи не починалась
фінансової установи
12. Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансово кредиту (фінансову послугу)
додатково надає Споживачу/Клієнту інформацію на власному веб-сайті про:
12.1. фінансову послугу, що пропонується
надати клієнту, із зазначенням вартості цієї
послуги для клієнта

12.2. договір про надання фінансових послуг:

12.2. умови надання додаткових фінансових
послуг та їх вартість

12.3. порядок сплати податків і зборів за
рахунок фізичної особи в результаті отримання
фінансової послуги
12.4. правові наслідки та порядок здійснення
розрахунків з фізичною особою внаслідок
дострокового припинення надання фінансової
послуги

Клієнт має можливість отримати грошові кошти у позику, в тому
числі і на умовах фінансового кредиту, без цільового призначення,
без застави за фіксованою процентною ставкою. Сума кредиту,
строк, вартість послуги та інші умови узгоджуються сторонами
шляхом вибору клієнтом запропонованих доступних параметрів
кредиту та закріплюються договором, укладеним в електронній
формі відповідно до вимог Закону України «Про електронну
комерцію» (з примірним договором про надання фінансового
кредиту можливо ознайомитися на веб-сайті фінансової установи за
посиланням
https://cashberry.com.ua/yuridicheskaya-informacziya
внизу розташований розділ «Документація», в якому й розміщений
договір).
Споживач/Клієнт має право:
а) без пояснення причин відмовитись від укладеного договору
протягом 14 календарних днів з дня його укладення за умови, у тому
числі в разі отримання ним грошових коштів, якщо протягом семи
календарних днів в повному обсязі поверне Товариству суму
отриманого кредиту та сплатить проценти за період з дня
одержання коштів до дня фактичного повернення кредиту;
Споживач/Клієнт не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі
у зв’язку із відмовою від договору;
б) в будь-який час частково або повністю достроково повернути
кредит, розірвати договір або припинити його дію в порядку
передбаченому чинним законодавством та/або договором;
в) мінімальний строк кредиту (дії договору) 1 день;
г) зміни та доповнення до договору вносяться на підставі
додаткових угод;
д) процентні ставки зазначені в договорі є фіксованими та не
можуть бути збільшені без письмової згоди Споживача/Клієнта
фінансової послуги.
Ознайомитися з умовами договору можливо за посиланням
https://cashberry.com.ua/yuridicheskaya-informacziya
внизу
розташований розділ «Документація», в якому безпосередньо й
розміщений Договір.
Надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового
кредиту, не передбачає надання Товариством додаткових
фінансових послуг Клієнтам.
При сплаті заборгованості за фінансовим кредитом (повернення
кредиту, сплата процентів, неустойки (штраф, пені) (у разі наявності)
клієнт/споживач нестимете додаткові витрати у вигляді винагороди
банку або іншої фінансової установи, яка забезпечує здійснення
погашення заборгованості, згідно з тарифами вищезазначених
фінансових установ.
Надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового
кредиту, не передбачає сплати податків і зборів за рахунок фізичної
особи в результаті отримання фінансової послуги
Фінансова послуга надається клієнтам на умовах, визначених
відповідним договором про надання фінансового кредиту. У випадку
дострокового повернення кредиту, клієнт зобов’язується повернути
Товариству суму кредиту та сплатити проценти за фактичну
кількість днів користування кредитом. Плата за факт дострокового
повернення кредиту відсутня.
Забороняється покладати на Споживача/Клієнта фінансових
послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій

12.5. можливість та порядок позасудового
розгляду
скарг
Споживачів/Клієнтів
фінансових послуг
та
інформація
про
механізми
захисту
фінансовою
установою
прав
Споживачів/Клієнтів
та
порядок
урегулювання спірних, проблемних питань,
що виникають у
процесі
надання
фінансових послуг

12.6. реквізити органу, який здійснює
державне регулювання ринків фінансових
послуг (адреса, номер телефону, тощо), а
також реквізити органів з питань захисту
прав споживачів
12.7. Наявність гарантійних фондів чи
компенсаційних схем відносно фінансових
послуг, що застосовуються відповідно до
законодавства України
12.8. розмір винагороди фінансової установи у
разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що
надаються іншими фінансовими установами
13. Кількість акцій фінансової установи, які
знаходяться у власності членів її виконавчого
органу

за реалізацію ним права на відмову від договору, предметом якого є
надання йому фінансової послуги,
чи за дострокове
розірвання(ініціювання
дострокового
розірвання)
Споживачем/Клієнтом фінансових послуг такого договору, а також
забороняється стягувати такі платежі, відшкодування, штрафні
санкції.
Забороняється покладати на Споживача/Клієнта 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.
Для вирішення спірних, проблемних питань у позасудовому
порядку, Споживачі/Клієнти мають право звернутися безпосередньо
до фінансової установи, викласти в чіткій і зрозумілій формі свої
зауваження/скарги/звернення, які розглядаються Товариством в
порядку та у строки, встановлені до вимог Закону України «Про
звернення громадян».
З метою оперативного вирішення спірних, проблемних питань, а
також для своєчасного отримання необхідної інформації,
Споживач/Клієнт має право звернутися до Товариства у будьякий зручний для нього спосіб, зокрема:
електронним листом за адресою електронної пошти:
info@cashberry.com.ua;
на сайт Товариства https://cashberry.com.ua/ скориставшись
вкладкою «Допомога», яка розташована справа, при натисканні якої
з’являються ярлики наступних месенджерів: Messenger, Viber,
Telegram, Chat, після чого Спроживач/Клієнт самостійно на власний
розсуд обирає зручний для нього один із месенджерів для
подальшого листування/звернення із Товариством;
направити листа в письмовій формі на юридичну адресу (за
місцезнаходженням) Товариства: 01021, Україна, м. Київ, вул.
Кловський узвіз, буд.7, прим.103;
особисто звернутися за місцезнаходженням Товариства:
01021, Україна, м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд.7, прим.103;
за наступними телефонами Товариства: +38(044)280-28-17,
+38(098) 415-18-18, 0800 600-770;
- або у інший передбачений чинним законодавством України
спосіб.
Органом, який здійснює державне регулювання ринків
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних
паперів) є Національний банк України. Національний банк також
забезпечую захист прав споживачів фінансових послуг. Механізм
захисту прав споживачів фінансових послуг Національним банком
України
передбачено
на
сайті
за
посиланням:
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.
Національний банк України
Адреса/місцезнаходження: 01601, Україна, м. Київ,
вул. Інститутська, буд. 9,
телефони: 0 800 505 240, +38(044)279-12-70
е-mail: nbu@bank.gov.ua,
офіційний веб-сайт /в мережі інтернет/: https://bank.gov.ua.
Гарантійні фонди чи компенсаційні схеми відносно фінансових
послуг, що надає Товариство – відсутні.

Товариство не пропонує клієнтам фінансові послуги, що надаються
іншими фінансовими установами.
У власності членів виконавчого органу часток Товариства немає.

