
 

 

Додаток  

до Положення про порядок взаємодії 

Національного банку України з 

інноваційними компаніями та проектами 

(пункт 5 розділу ІІ)  

 

 

    “___” _______________ 20__ р. 

Заява  

  

Розділ І. Інформація про компанію-ініціатора 

1. Загальна інформація 

Таблиця 1 

№ 

з/п 
Перелік даних Інформація 

1 2 3 

1  Повне найменування  

2  ЄДРПОУ/код реєстрації (для нерезидентів)  

3  Юридична адреса   

4  Країна реєстрації  

5  Адреса веб-сайта  

6  КВЕД та короткий опис основного виду 

діяльності  

 

7  Інформація про ліцензії (за наявності)  

8  Власник(и) компанії-ініціатора  

9  Керівник(и) компанії-ініціатора  
 

2. Інформація про контактну особу компанії-ініціатора 
Таблиця 2 

№ 

з/п 
Перелік даних Інформація 

1 2 3 

1 Прізвище, ім’я, по батькові  

2 Посада   

3 E-mail  

4 Контактний телефон  
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Продовження додатка 

 

Розділ ІІ. Інформація про інноваційні платіжні інструменти, фінансові послуги, 

бізнес-моделі та канали продажу 

 

3. Загальний опис питання (включаючи характер очікуваної підтримки 

Національного банку). 

 

4. Опис інноваційних платіжних інструментів, фінансових послуг, бізнес-

моделей та каналів продажу (основні економічні та технічні характеристики, 

сфера застосування, опис цільової групи споживачів, ключові показники 

ефективності). 

 

5. Ключові відмінності запропонованих інноваційних платіжних 

інструментів, фінансових послуг, бізнес-моделей та каналів продажу від наявних 

продуктів або послуг/аналогів на фінансовому ринку. 

 

6. Потенційні вигоди інноваційних платіжних інструментів, фінансових 

послуг, бізнес-моделей та каналів продажу для споживачів. 

 

7. Потенційні ризики для споживачів, компаній та фінансового ринку, що 

виникають у результаті впровадження інноваційних платіжних інструментів. 

 

Розділ ІІІ. План упровадження інноваційних платіжних інструментів, 

фінансових послуг, бізнес-моделей та каналів продажу на фінансовому ринку 

 

8. Етап упровадження (наприклад, початкова ідея, пілотування), 

запланована дата впровадження. 

 

9. Вимоги законодавчих та нормативно-правових актів, яким не 

відповідають (можуть не відповідати або немає чітких норм) розроблені 

інноваційні платіжні інструменти, фінансові послуги, бізнес-моделі та канали 

продажу (назва та норма відповідних законодавчих або нормативно-правових 

актів). 

 

10. План та етапи впровадження інноваційних платіжних інструментів, 

фінансових послуг, бізнес-моделей та каналів продажу на фінансовому ринку 

(уключаючи джерела фінансування). 

 

11.  Система заходів щодо захисту прав споживачів, уключаючи механізм 

компенсації їх витрат, у разі порушення їх прав. 
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12. Процедура розгляду скарг споживачів інноваційного фінансового 

продукту та/або послуги. 

 

 

Додатки: 

1. Презентаційні матеріали. 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________. 
(перелік документів, що додаються до заяви) 

 

 

 

Посада керівника/уповноваженої особи       ___________   Ініціал, прізвище 
                                                                                  (підпис) 


