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Ця презентація підготовлена виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього 

регулювання. Жодне положення, зазначене у цій презентації, не слід розуміти як конкретну 

вимогу, що міститься у проєкті регуляторного акта. Для отримання інформації щодо змісту 

конкретних положень проєкта необхідно ознайомитись з проєктом регуляторного акта на сторінці 

офіційного інтернет представництва Національного банку України.  



Вступ : Регулювання та нагляд для ринків небанківських 

фінансових установ з прийняттям Закону про СПЛІТ 
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Починаючи з 01.07.2020 відповідно до Закону України від 12.09.2019 № 79-IX (закону 
про "спліт") до Національного банку перейшли функції державного регулювання 

та нагляду за небанківськими фінансовими установами.  

Головна мета - безпека та фінансова стабільність фінансової системи, захист 
інтересів вкладників і кредиторів та інших споживачів небанківських фінансових 

послуг та запобігання кризовим явищам. 

Захист прав споживачів є одним із пріоритетних завдань НБУ в ролі 
регулятора, оскільки саме коректна інформація про фінансові послуги та 

відповідно довіра споживачів формує попит та сталий розвиток ринку.  

В межах НБУ цим питанням опікується Управління захисту прав споживачів 
фінансових послуг. 

Гармонізація вимог до розкриття інформації щодо продуктів та послуг 
небанківських фінансових установ з аналогічними вимогами, які вже існують для 

банків.  

це стосується розкриття інформації щодо споживчого кредитування 
та мікрокредитів на веб-сайтах та у рекламі фінансових установ, а 

також під час користування споживчим кредитом. 
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Коротке резюме 

AS IS TO BE 
 Реалізація функції НБУ щодо захисту прав 

споживачів фінансових послуг шляхом 

визначення мінімального обсягу розкриття 

інформації щодо фінансових послуг 

 Забезпечення права споживача фінансових 

послуг на інформацію** 

 - в рекламі,  

 - на вебсайті фінансових установ 

 - під час користування споживчим кредитом 

 Гармонізація вимог до розкриття 

інформації небанківських фінустанов з 

вимогами, які вже існують для банків  

 Оманлива та неповна інформація про 

споживчі кредити та мікрокредити* для 

споживачів в рекламі 

 Відсутність повної інформації на 

вебсайті  фінансових установ про 

вартість та інші істотні характеристики 

споживчого кредиту  

 Споживачі не завжди проінформовані 

про можливі наслідки у разі 

користування кредитом 

 Неможливість порівнювати пропозиції 

на вебсайтах різних фінустанов, у т.ч. з 

умовами від банків 

* мікрокредит - споживчий кредит за договором, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної 

плати. Станом на 01.01.2021 р. розмір мінімальної заробітної плати складає  6000 грн. 

**згідно Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та  «Про споживче кредитування».  

Поточний стан 

Ключові напрями 

положення 

 Стандартизація інформації про умови споживчих кредитів та мікрокредитів на вебсайтах 

фінансових установ з метою її порівняння, у тому числі із аналогічними пропозиціями банків 

 Встановлення єдиних загальних вимог до розкриття інформації на власному вебсайті та в рекламі 

для фінансових установ щодо надання споживчих кредитів та мікрокредитів 

 Впровадження інструментів для відображення вартості фінансової послуги на вебсайті установ з 

урахуванням обраних клієнтом умов цієї послуги (калькулятор, використання прикладів) 

 Встановлення ознак неправдивої інформації про діяльність  фінансової установи 

 Впровадження вимог до використання попереджень про можливі наслідки для клієнта у разі 

користування кредитом та приміток з метою уточнення інформації 



Інформаційне забезпечення споживачів фінансових установ  

II - на вебсайті 

 істотні характеристики  

споживчого кредиту 

 суму, строк, вартість кредиту, 

комісії, процентні ставки ( від 

мінімуму до максимуму) 

 інформація про вартість супутніх і 

додаткових послуг, кредитних 

посредників та третіх осіб 

 інструменти для порівняння вартості 

послуг (калькулятор, приклади 

розрахунку) 

 договір оферти та форми типових 

кредитних договорів 

 попоредження про можливість та 

умови дострокового розірвання 

договору та повернення коштів 

 гіперпосилання на сторінку НБУ, 

де розміщено Державний реєстр 

фінансових установ 

Перелік інформації  

до розкриття 

 приміток, виділення 

тексту, використання 

кольорів тексту реклами 

 відстані між рядками 

тексту та літерами тексту 

реклами  

 побудови геометричних 

фігур із рядків тексту 

реклами 

 розміщення тексту 

реклами на полях 

рекламної площини 

 застосування однакового 

фону та тексту реклами, 

або використання як фону 

малюнків чи фотографій 

   Визначено ознаки 

викладення інформації, які 

ускладнюють її сприйняття 
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III - в рекламі 

Інформація  

про установу та ЇЇ послуги 

 достовірність, 

актуальність та повнота 

інформації про установу та 

про фінансові послуги 

 поширення інформації 

про послугу ( зокрема 

реклами) з урахуванням 

законодавства про 

рекламу, споживче 

кредитування, фінпослуги 

 попередження про можливі 

наслідки для клієнта в  

разі користування 

фінансовою послугою 

 колір та розміри шрифтів 

приміток для уточнення 

інформації про умови 

кредитування 

I - загальні вимоги 



Калькулятор та приклади  

розрахунку витрат 

 за кредитом 

       Умови та порядок надання 

фінансових послуг 

ІІ. Мінімальний перелік інформації на вебсайті  
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     Інформування щодо  

публічної пропозиції          

(оферти) 

 перелік та істотні 

характеристики щодо 

кожного виду  

споживчого кредиту 

 договір оферти та форми 

типових кредитних 

договорів 

 попередження про 

можливість та умови 

дострокового 

розірвання  

 порядок захисту 

персональних даних 

споживача  

 порядок розгляду 

звернень споживачів  

 калькулятор- для 

порівняння загальних витрат 

за споживчим кредитом з 

урахуванням додаткових та 

супутніх послуг фінансової 

установи, кредитних 

посередників і третіх осіб, 

включно з податками та 

зборами  

 

 приклади результатів 

розрахунків калькуляторів, 

містять інформацію про всі 

припущення, використані при 

розрахунку 

 розміщення умов договору 

(у т. ч. його публічної  

частини, оферти)  

 

 розміщення  типових 

договорів про надання 

споживчого кредиту 

 

 розміщення внутрішніх 

правил надання фінансових 

послуг, затверджених 

фінансовою установою 



Сума/ліміт кредиту, грн 

Строк  кредиту, днів /місяців /років 

Спосіб надання кредиту (готівкою чи безготівково на /рахунок) 

         Цільова група клієнтів, вік позичальника 

Процентна ставка, відсотків річних  

        Види (форми) забезпечення кредиту : застава / порука   

       Реальна річна процентна ставка, відсотки річних 
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Споживчий 

кредит 

Загальні витрати за кредитом (уключаючи відсотки за користування 

кредитом, комісії та інші витрати клієнта на додаткові та супутні послуги 

фінустанови, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб) 

Можливі наслідки в разі невиконання клієнтом обов'язків за 

договором ( штраф , пеня за прострочення платежів) 

 Періодичність та способи повернення кредиту  

                                   ( через банк, термінали самообслуговування, інші) 

  

         для мікрокредитів - максимальна сума платежу, загальна    

                кількість платежів,  включаючи періодичність або дати сплати)  

ІІ. Істотні характеристики споживчого кредиту  



 

• сума кредиту 

• строк, міс./р. 

• реальна річна 
процентна ставка 

• перший внесок,                       
( якщо є)  

ІІ. Істотні характеристики за видами кредитів 

 Фінансова установа розкриває інформацію про істотні 

характеристики щодо кожного різновиду споживчого кредиту. 
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• сума кредиту 

• строк, міс./р.  

• реальна річна  
процентна ставка 

• вид застави 

• мінімальна 
вартість застави 

• сума кредиту 

• строк, міс./р.  

• реальна річна   
процентна ставка 

• вид застави 

• мінімальна 
вартість застави 

• сума кредиту 

• строк, дн./міс. 

• максимальна сума 
платежу, кількість і 
періодичність 

• реальна річна 
процентна ставка  

Мікрокредити  

Споживчі 
кредити під 

заставу 
рухомого 

майна 

Споживчі 
кредити 

(забезпечені 
іпотекою/ 

майновими 
правами) 

Споживчі 
кредити 

Додаток 1 

Додаток 2 

Додаток 3 

Додаток 4 



ІІ. Особливості розкриття інформації щодо мікрокредитів 
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під час користування 

послугою 

 

 

 

в прикладах 

результатів 

розрахунків 

калькулятора на 

вебсайті фінустанови  

 

 

у формі  Додатку 1  

з інформацією про 

істотні характеристики 

мікрокредиту 

Мікрокредит - споживчий кредит за договором, загальний розмір кредиту за яким 

не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати.  

Станом на 01.01.2021 р. розмір мінімальної заробітної плати складає 6000 грн.  

додаткова інформація про вартість мікрокредиту: 

 

  максимальна суму платежу, загальна кількість платежів,  

  періодичність та / або дати сплати платежів. 



 ІІІ. Інформаційне забезпечення при поширенні інформації   

       (зокрема у рекламі)  
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Не є рекламним каналом або рекламою: 

 сайти з доменом фінансової установи 

 особистий кабінет споживача на сайті фінансової установи 

 мобільний застосунок та/або месенджер з власним веріфікованим альфа-ім’ям 

 

Інформація, розміщена в таких каналах та у точках обслуговування фінансової 

установи, не є рекламою 

Є рекламним каналом або рекламою: 

- телебачення, радіо, періодичні друковані видання 

- інтернет (блоги, онлайн платформи), соціальні мережі, не власні мобільні застосунки, 

месенджери 

- телемаркетинг, IVR-дзвінки (не сервісні) 

- зовнішня реклама (білборди, постери, відеопанелі, розтяжки, об'яви) 

! 

Інформація у сфері фінансових послуг, яка відповідно до законодавства підлягає обов’язковому 

розміщенню та оприлюдненню, не вважається рекламою.    

Ст. 24 Закону України “Про рекламу”  
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ІІІ. Інформаційне забезпечення при поширенні інформації 

      (зокрема у рекламі)   

Фінансова установа при поширенні (розкритті) інформації споживачу про умови надання 

споживчого кредиту (зокрема у рекламі) , не повинна вводити споживачів в оману щодо цих умов і 

розміщує/ повідомляє такі умови послуги:  

 максимальну суму/ліміт  кредиту, гривень; 

 строк кредитування, днів/місяців/років; 

 реальну річну процентну ставку, відсотків річних. 

 Загальні вимоги до реклами аналогічні вимогам до вебсайту фінансової установи, зокрема щодо:  

Визначення термінів:  

 «неправдива інформація»,«неповна інформація», «перекручення інформації»,«поширення 

неправдивої інформації» 

Встановлення вимог до розміщення в рекламі: 

 рекомендацій третіх осіб, переваг фінансової послуги, розміщення двох та більше фінансових 

послуг одного різновиду поряд, 

 попереджень, приміток 

 

        Визначено ознаки викладення інформації, які ускладнюють її сприйняття : 

• приміток, виділення тексту, використання кольорів тексту реклами 

• відстані між рядками тексту та літерами тексту реклами  

• побудови геометричних фігур із рядків тексту реклами 

• розміщення тексту реклами на полях рекламної площини 

• застосування однакового фону та тексту реклами, або використання як фону малюнків чи 

фотографій 
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Забезпечення здійснення державної регуляторної політики 

Громадське обговорення оприлюдненого проєкту 

За результатами опрацювання пропозицій та зауважень 

передбачається проведення  обговорення 

 з учасниками ринку 

затвердження  Положення, офіційне опублікування  

та набрання чинності  

 

 

Пропозиції та зауваження необхідно направляти на 

адресу електронної пошти: 

Consumer.Protection@bank.gov.ua 

 

 

mailto:Consumer.Protection@bank.gov.ua


 

 

 

Приклад :  
додаток з інформацією про істотні 

характеристики кредиту 
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Приклад : Додаток до проєкту Положення про інформаційне 

забезпечення – Інформація про істотні характеристики кредиту 

                   Вимоги до форми 

  * шрифт Times New Roman 14 кегля  

  * окремий документ на вебсайті банку в розрізі виду кредиту 

  * передбачена можливість друку 
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ДОДАТОК 1 до проєкту Положення про інформаційне 

забезпечення  

                   Вимоги до форми 

  * шрифт Times New Roman 14 кегля  

  * окремий документ на вебсайті банку в розрізі виду кредиту 

  * передбачена можливість друку 



 

 

 

ПРИКЛАДИ: 

міжнародний досвід 
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https://www.providentpersonalcredit.ie/ 

APR, weekly repayment amount  Ireland :  

https://www.providentpersonalcredit.ie/
https://www.providentpersonalcredit.ie/


17 https://umbrellacredit.ie/ 

 

APR, weekly repayment amount  Ireland :  

https://umbrellacredit.ie/
https://umbrellacredit.ie/
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CANADA : payday loan costs 

Interest Rate Legal Limits 

 

The legal limit for APR in the payday loan 

industry is regulated provincially. 

Payday lenders must follow the rules set 

by the Payday Loans Act, 2008 ( including 

maximum interest rate of 2.5%  per month 

in Ontario)  

https://www.ontario.ca/laws/statute/08p09 

 

https://www.ontario.ca/laws/statute/08p09
https://www.ontario.ca/laws/statute/08p09


 In December 2013, Parliament gave FCA a duty to introduce a price cap to protect consumers 

from excessive charges from high-cost short-term credit (HCSTC). FCA introduced a price 

cap with effect from 2 January 2015. This followed the introduction of risk warnings to 

consumers and restrictions on rollovers and how recurring payments are collected. 

 The Financial Conduct Authority is the conduct regulator for nearly 60,000 financial services 

firms and financial markets in the UK and the prudential supervisor for 49,000 firms, 

setting specific standards for 19,000 firms. 
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UK : high-cost short-term credit (HCSTC ) price capping by FCA  

https://www.fca.org.uk/firms/high-cost-credit-consumer-credit/high-cost-short-term-credit 

 

https://www.fca.org.uk/firms/high-cost-credit-consumer-credit/high-cost-short-term-credit
https://www.fca.org.uk/firms/high-cost-credit-consumer-credit/high-cost-short-term-credit
https://www.fca.org.uk/firms/high-cost-credit-consumer-credit/high-cost-short-term-credit
https://www.fca.org.uk/firms/high-cost-credit-consumer-credit/high-cost-short-term-credit
https://www.fca.org.uk/firms/high-cost-credit-consumer-credit/high-cost-short-term-credit
https://www.fca.org.uk/firms/high-cost-credit-consumer-credit/high-cost-short-term-credit
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Denmark : instant payday loan costs calculation example 

  

1,000DKK =134 EUR 

https://www.simbo.dk/ 

https://www.simbo.dk/
https://www.simbo.dk/
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Germany : short-term loans  

The provider Vexcash has brought the new form of short-term loan 

to Germany. 

 

It is accepted gratefully by people, who want to borrow a smaller 

amount until the next salary payment. 

 

New customers get up to Euros 500 in loan.  

 

https://www.vexcash.com/ 

 

Погашення 404,63 євро 

Річна процентна ставка 

(фіксована): 14,82% 

Дебетові відсотки (13,90%): 

4,63 EUR 

https://www.vexcash.com/
https://www.vexcash.com/
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Фон тексту реклами НЕ зливається з кольором тексту реклами. 

Текст розташовано на власному підкладі, який не зливається з фоном-малюнком. Літери – читабельні. 

НЕускладнене візуальне сприйняття в рекламі 



Візуальне сприйняття реклами 
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Загальна кількість кольорів тексту – не більше трьох. 
Колір тексту витримано в загальному стилі макету. 

Розміщення тексту реклами на полях рекламної площини 

 

Умови надання послуги або реквізити банку 

не повинні припадати на край, 

щоб не попасти під обрізку під час виготовлення 


