
 

  

 

ПРОЄКТ 

  

Правління Національного банку України 

 

П О С Т А Н О В А 

 
 м. Київ №  

 

Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації 

небанківськими фінансовими установами 

 

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк 

України”, статей 12, 121, 21, 27 , 28, 29 Закону України “Про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових послуг”, з метою забезпечення 

виконання Національним банком України функцій щодо державного 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг в межах, визначених Законом 

України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг”, Правління Національного банку України постановляє: 

 

1. Затвердити Положення про порядок розкриття інформації 

небанківськими фінансовими установами (далі – Положення), що додається. 

 

2. Небанківським фінансовим установам, державне регулювання та нагляд 

за діяльністю яких здійснюється Національним банком України, протягом трьох 

місяців із дня набрання чинності цією постановою привести свою діяльність у 

відповідність до вимог Положення. 

 

3. Пункт 27 додатку до постанови Правління Національного банку України 

від 25 червня 2020 року № 85 “Про забезпечення здійснення повноважень та 

виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків 

фінансових послуг з питань нагляду за діяльністю учасників ринків фінансових 

послуг” виключити. 

 

4. Визнати такими, що втратили чинність:  

 

1) пункт 1 розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 19 квітня 2016 року № 825 

“Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами 
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інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові 

установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення 

змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ”, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 16 травня 2016 року за № 722/28852;  

 

2) пункт 1 розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 29 листопада 2018 року 

№ 2071 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 

2019 року за № 131/33102. 

 

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування, крім пункту 20 розділу ІІ Положення, який набирає чинності з 01 

липня 2021 року. 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

 

 

Інд. 33



 

Шаблон 

Шаблон 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Правління  

Національного банку України 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами 

 

І. Загальні положення 

 

1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Законів України “Про 

Національний банк України”, “Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг” (далі – Закон про фінансові послуги) та встановлює 

обсяг та порядок розкриття інформації, визначеної у статті 12, частині першій та 

четвертій статті 121 Закону про фінансові послуги, небанківськими фінансовими 

установами, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюється 

Національним банком України (далі – фінансові установи), шляхом розміщення 

інформації на власних веб-сайтах фінансових установ, а також у місцях надання 

послуг клієнтам. 

 

2. Терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законі 

про фінансові послуги, Законі України “Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” та інших законах 

України. 

 

3. Вимоги цього Положення не поширюються на розкриття інформації 

фінансовою установою як емітентом відповідно до вимог законодавства про 

цінні папери та інформування споживачів фінансових послуг про умови та 

порядок надання фінансових послуг. 

 

4. Національний банк України (далі – Національний банк) має право 

застосувати до фінансової установи заходи впливу в разі порушення фінансовою 

установою вимог цього Положення у порядку, визначеному нормативно-

правовим актом Національного банку з питань застосування заходів впливу у 

сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових 

послуг. 

 

5. Фінансова установа зобов’язана дотримуватись вимог цього Положення 

протягом усього строку перебування в Державному реєстрі фінансових установ. 
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ІІ. Порядок розкриття інформації  

шляхом розміщення на веб-сайтах фінансових установ 

 

6. Фінансова установа зобов’язана розкривати на власному веб-сайті 

інформацію, передбачену частинами першою та четвертою статті 121, та 

інформацію, передбачену частинами першою та другою статті 12 Закону про 

фінансові послуги в обсязі та порядку, визначеному цим Положенням. 

 

7. Фінансова установа розкриває на власному веб-сайті інформацію щодо 

себе, умов та поряду діяльності, включно щодо фінансових послуг, які нею 

надаються клієнту, якщо інше не встановлено законом, у такому мінімальному 

обсязі та порядку: 

 

1) відомості про найменування фінансової установи: 

повне найменування фінансової установи відповідно до її установчих 

документів та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний 

державний реєстр); 

комерційне (фірмове) найменування фінансової установи відповідно до її 

установчих документів (за наявності); 

 

2) інформацію про торговельні марки (знаки для товарів і послуг), які 

використовуються фінансовою установою для надання ними відповідних видів 

фінансових послуг; 

 

3) відомості про державну реєстрацію такої фінансової установи в 

Єдиному державному реєстрі:  

дата та номер запису про державну реєстрацію юридичної особи; 

ідентифікаційний код юридичної особи;  

 

4) відомості про місцезнаходження фінансової установи:  

місцезнаходження відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 

із зазначенням поштового індексу, області, району, населеного пункту, району 

населеного пункту (за наявності), вулиці, номеру будинку, номеру корпусу (за 

наявності), номеру офісу (квартири) (за наявності); 

фактична адреса місця провадження господарської діяльності з надання 

фінансових послуг у разі, якщо місцезнаходження фінансової установи не 

співпадає з місцем провадження такої діяльності, із зазначенням поштового 

індексу, області, району, населеного пункту, району населеного пункту (за 

наявності), вулиці, номеру будинку, номеру корпусу (за наявності), номеру офісу 

(квартири) (за наявності); 
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5) відомості щодо включення фінансової установи до Державного реєстру 

фінансових установ про дату та номер рішення про внесення фінансової 

установи до Державного реєстру фінансових установ шляхом розміщення на 

власному веб-сайті копії свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та/або 

гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку 

офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо 

перевірити таку інформацію; 

 

6) перелік фінансових послуг, на надання яких має право фінансова 

установа, із зазначенням назв ліцензій на провадження діяльності з надання 

фінансових послуг, дати рішення про видачу ліцензії з гіперпосиланням, що 

забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-

представництва Національного банку, на якій можливо перевірити такі відомості; 

 

7) перелік осіб, які надають посередницькі послуги (якщо фінансова 

послуга надається за участю посередників), шляхом розміщення відомостей:  

про найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи – підприємця; 

ідентифікаційний код юридичної особи, яка надає посередницькі послуги, 

в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України або 

реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-

підприємця;  

сферу повноважень посередника; 

 

8) інформацію про умови та порядок надання фінансових послуг шляхом 

розміщення на власному веб-сайті копій внутрішніх правил, якими визначено 

умови та порядок надання тих видів фінансових послуг, що надаються клієнтам 

такою фінансовою установою, а у випадку, якщо фінансова установа є 

страховиком, - копії правил страхування;  

 

9) відомості про режим робочого часу фінансової установи, протягом якого 

здійснюється надання відповідних видів фінансових послуг, а саме робочі та 

вихідні дні, робочі години та години перерви; 

 

10) перелік відокремлених підрозділів фінансової установи (за наявності) 

із зазначенням відомостей про: 

повне найменування відокремленого підрозділу; 

ідентифікаційний код відокремленого підрозділу в Єдиному державному 

реєстрі підприємств і організацій України (за наявності); 

прізвище, ім'я, по батькові та найменування посади керівника 

відокремленого підрозділу; 

місцезнаходження відокремленого підрозділу із зазначенням поштового 

індексу, області, району, населеного пункту, району населеного пункту (за 
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наявності), вулиці, номеру будинку, номеру корпусу (за наявності), номеру офісу 

(квартири) (за наявності); 

перелік фінансових послуг, які надаються через відокремлений підрозділ; 

режим робочого часу відокремленого підрозділу, а саме робочі та вихідні 

дні, робочі години та години перерви; 

номер(и) телефону для звернень клієнтів та режим їх роботи, електронної 

скриньки та поштової адреси для листування з відокремленим підрозділом; 

 

11) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, 

застосування процедури санації фінансової установи із зазначенням інформації 

про факт порушення справи про банкрутство фінансової установи, відкриття 

процедури санації фінансової установи, дати порушення справи про банкрутство, 

відкриття процедури санації фінансової установи та найменування суду, який 

виніс відповідну ухвалу;  

 

12) відомості про початок процедури ліквідації фінансової установи із 

зазначенням дати прийняття рішення про відкриття ліквідаційної процедури 

фінансової установи та найменування органу фінансової установи або суду, який 

прийняв відповідне рішення; 

 

13) річна фінансова та консолідована фінансова звітність (у разі, якщо 

відповідно до законодавства необхідно складати консолідовану фінансову 

звітність), шляхом розміщення річної фінансової та консолідованої фінансової 

звітності разом з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність; 

 

14) іншу інформацію про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню 

відповідно до закону, шляхом розкриття звітних даних про її діяльність (інших, 

ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та 

подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових 

послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів 

органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, в 

обсязі, визначеному пунктами 9, 11-14 розділу ІІ цього Положення.  

 

8. Фінансова установа зобов’язана розкривати (надавати) клієнтам на їх 

вимогу у письмовій та електронній формі, включаючи шляхом надання клієнту 

доступу в особистому кабінеті на власному веб-сайті, перелік керівників 

фінансової установи з урахуванням прізвища, ім’я, по батькові та найменування 

посад керівників фінансової установи.  

 

9. Страховик розкриває клієнтам перед та під час надання фінансових 

послуг звітні дані (дані звітності), шляхом розміщення на власному веб-сайті: 
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1) інформації про доходи та витрати страховика за даними звітності 

страховика в розрізі видів страхування, складеної відповідно до нормативно-

правового акта Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України з питань складання та подання звітності учасниками ринку 

небанківських фінансових послуг; 

 

2) інформації про дотримання нормативів достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості 

операцій страховика, включаючи нормативний обсяг активів (їх склад та обсяг 

всіх складових) та обсяг прийнятних активів (їх склад та обсяг всіх складових) 

нормативне значення яких передбачено у відповідності до вимог нормативно-

правового акту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, щодо обов’язкових критеріїв і нормативів достатності 

капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та 

ризиковості операцій страховика.  

 

10. Страховики забезпечують розкриття  на власних веб-сайтах  інформації 

щодо правил добровільного страхування шляхом їх розміщення на цих веб-

сайтах з урахуванням всіх змін до них протягом тридцяти календарних днів після 

отримання ліцензії на певний вид добровільного страхування або реєстрації змін 

до правил добровільного страхування. Страховики забезпечують оприлюднення 

на власних веб-сайтах тексту всіх редакцій правил добровільного страхування з 

дати отримання ліцензії на певний вид добровільного страхування із зазначенням 

початкової та кінцевої дати дії конкретної редакції правил добровільного 

страхування. 

 

11. Кредитна спілка розкриває клієнтам перед та під час надання 

фінансових послуг, звітні дані (дані звітності) кредитної спілки, складеної 

відповідно до нормативно-правового акта Державної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг України з питань складання та подання звітності 

учасниками ринку небанківських фінансових послуг, шляхом розміщення на 

власному веб-сайті: 

 

1) інформації про фінансову діяльність кредитної спілки;  

 

2) інформації про склад активів та пасивів;  

 

3) інформації про доходи та витрати;  

 

4) розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від 

неповернених позичок;  

 

5) інформації про кредитну діяльність;  
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6) інформації про залучені кошти від юридичних осіб;  

 

7) інформації щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками 

(вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки; 

 

8) інформації про залишки зобов'язань пов’язаних осіб за укладеними з 

цією кредитною спілкою кредитними; 

 

9) значення нормативів достатності капіталу, кредитного ризику, запасу 

ліквідності, порядок розрахунку нормативного значення яких передбачено 

нормативно-правовим актом Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про фінансові нормативи та 

вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних 

спілок. 

 

12. Ломбард розкриває клієнтам, перед та під час надання фінансових 

послуг, звітні дані (дані звітності) ломбарду, складеної відповідно до 

нормативно-правового акта Державної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України з питань складання та подання звітності учасниками ринку 

небанківських фінансових послуг, шляхом розміщення на власному веб-сайті:  

 

1) інформації про склад активів та пасивів;  

 

2) інформації про діяльність ломбарду. 

 

13. Фінансова установа, яка провадить діяльність з надання послуг з 

фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі на умовах 

фінансового кредиту, надання послуг факторингу та здійснює діяльність 

виключно за рахунок власного капіталу та/або субординованого боргу, 

залученого від власника істотної участі у фінансовій установі, розкриває 

клієнтам перед та під час надання фінансових послуг звітні дані (дані звітності) 

такої фінансової установи, складеної відповідно до нормативно-правового акта 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань 

складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових 

послуг, шляхом розміщення на власному веб-сайті: 

 

1) інформації про обсяг та кількість укладених і виконаних договорів з 

надання фінансових послуг за даними звітності фінансової установи;  

 

2) інформації про обсяг та кількість наданих фінансових послуг за певними 

видами; 
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3) інформації щодо структури основного капіталу фінансової установи.  

 

14. Фінансова установа, яка провадить діяльність за рахунок коштів, 

отриманих з інших джерел, ніж фінансові установи зазначені у пункті 13 розділу 

ІІ цього Положення, а також за рахунок кредитів, отриманих від іншої фінансової 

установи, та/або провадить діяльність з надання гарантій, розкриває клієнтам, 

перед та під час надання фінансових послуг, звітні дані (дані звітності) такої 

фінансової установи, складеної відповідно до нормативно-правового акта 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань 

складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових 

послуг, шляхом розміщення на власному веб-сайті: 

 

1) інформацію про обсяг та кількість укладених і виконаних договорів з 

надання фінансових послуг;  

 

2) інформації про обсяг та кількість наданих фінансових послуг за певними 

видами;  

 

3) інформації щодо структури основного капіталу фінансової установи; 

 

4) інформації щодо активів фінансової установи;  

 

5) інформації про великі ризики фінансової установи; 

 

6) значення нормативів адекватності капіталу, максимального ризику на 

одну особу або пов’язаних осіб, норматив запасу ліквідності, розрахунок яких 

передбачено нормативно-правовим актом Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про фінансові 

нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими 

активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення 

господарської діяльності з надання гарантій. 

 

15. Фінансова установа опубліковує на власному веб-сайті публічні 

частини договорів про надання клієнтам кожного виду фінансових послуг.  

 

16. Фінансова установа опубліковує на власному веб-сайті інформацію про 

кожен вид фінансових послуг та умови їх надання, іншу інформацію, розкриття 

якої на власному веб-сайті клієнтам є обов’язковим відповідно до статей 12, 121 

Закону про фінансові послуги та нормативно-правових актів Національного 

банку, що регулюють діяльність з надання небанківських фінансових послуг. 

 

17. Фінансова установа, крім кредитної спілки, розкриває інформацію про 

структуру власності фінансової установи в обсязі та порядку, які визначені 
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нормативно-правовим актом Національного банку про вимоги до структури 

власності надавачів фінансових послуг. 

 

18. Фінансова установа має право розміщувати на власному веб-сайті іншу 

інформацію, не передбачену цим Положенням. 

 

19. Фінансова установа розкриває на своєму веб-сайті інформацію у такому 

порядку: 

 

1) інформація та відомості, зазначені в підпунктах 1-6 пункту 7, пункту 8 

розділу ІІ цього Положення, – розміщуються на власному веб-сайті фінансової 

установи не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати прийняття Національним 

банком рішення про внесення юридичної особи до Державного реєстру 

фінансових установ; 

 

2) відомості, зазначені в підпунктах 8-10 пункту 7 розділу ІІ цього 

Положення, – не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати прийняття 

Національним банком рішення про видачу юридичній особі ліцензії; 

 

3) відомості, зазначені в  підпункті 12 пункту 7 розділу ІІ цього Положення, 

– не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати винесення ухвали суду про 

порушення справи про банкрутство, введення процедури санації фінансової 

установи; 

 

4) відомості, зазначені в підпункті 13 пункту 7 розділу ІІ цього Положення, 

– не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію 

фінансової установи учасниками фінансової установи, іншим уповноваженим 

органом фінансової установи або відкриття ліквідаційної процедури судом; 

 

5) річна фінансова та консолідована фінансова звітність, аудиторський звіт, 

зазначені в  підпункту 14 пункту 7 розділу ІІ цього Положення, – у строки, 

визначені Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні”; 

 

6) звітні дані, зазначені в підпункті 1 пункту 9, підпунктах 1- 8 пункту 11, 

пункті 12, підпункті 1 пункту 13 та підпункті 1 пункту 14 розділу ІІ цього 

Положення, – за звітний квартал – до 30 числа місяця, наступного за звітним, за 

січень – до 28 лютого, за грудень – до 01 лютого наступного року (за формою, 

визначеною Національним банком); 

 

7) звітні дані, зазначені в підпунктах 2 та 3 пункту 13 та підпунктах 2 - 5 

пункту 14 розділу ІІ цього Положення, - за перший, другий та третій квартал - до 
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30 числа місяця, наступного за звітним (за формою, визначеною Національним 

банком); 

 

8) станом на 01 число кожного місяця значення нормативного обсягу 

активів (їх склад та обсяг всіх складових) та обсяг прийнятних активів (їх склад 

та обсяг всіх складових) з метою дотримання нормативів достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості 

операцій, нормативу якості активів страховика відповідно до підпункту 2 пункту 

9 розділу ІІ цього Положення - до 10 числа відповідного місяця (за формою, 

визначеною Національним банком); 

 

9) станом на 01 число кожного місяця значення нормативів достатності 

капіталу, кредитного ризику, запасу ліквідності відповідно до підпункту 9 пункту 

11 розділу ІІ цього Положення - до 10 числа відповідного місяця (за формою, 

визначеною Національним банком); 

 

10) станом на 01 число кожного місяця значення нормативів адекватності 

капіталу, максимального ризику на одну особу або пов’язаних осіб відповідно до 

підпункту 6 пункту 14 розділу ІІ цього Положення - до 10 числа відповідного 

місяця (за формою, визначеною Національним банком).  

 

20. Національний банк публікує щоквартально на сторінках офіційного 

Інтернет-представництва Національного банку інформацію про показники 

діяльності фінансових установ, зазначену в пунктах 9, 11-14 розділу ІІ цього 

Положення (у розрізі кожної фінансової установи).  

 

21. Національний банк визначає форму подання інформації, що підлягає 

обов'язковому розкриттю фінансовими установами відповідно до пунктів 9, 11-

14 розділу ІІ цього Положення та оприлюднює її шляхом розміщення на сторінці 

офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі 

“Статистика/Наглядова статистика”. 

 

22. Фінансова установа повинна підтримувати інформацію, розміщену на 

власному веб-сайті, в актуальному стані. 

 

23. Внесення змін до інформації, яка підлягає розкриттю відповідно до 

цього Положення, шляхом її розміщення на веб-сайті, включаючи у формі 

окремих документів, оформлюється шляхом її викладення у новій редакції із 

зазначенням дати, з якої набирають чинності такі зміни. 

 

24. Фінансова установа зобов’язана забезпечувати належний та 

безперебійний порядок роботи власного веб-сайту.  
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25. Фінансова установа розміщує інформацію на власному веб-сайті 

державною мовою. Одночасно допускається розміщення інформації іншою 

мовою (іншими мовами). 

 

26. Фінансова установа забезпечує вільний доступ будь-якої особи до 

інформації, яка підлягає розкриттю відповідно до цього Положення. Така 

інформація повинна бути доступна відвідувачам веб-сайту фінансової установи 

безкоштовно, без справляння плати за доступ до інформації, ознайомлення з 

інформацією чи інше її використання. 

Інформація, яка підлягає розкриттю відповідно до цього Положення, 

повинна бути доступна відвідувачам веб-сайту цілодобово з використанням 

безкоштовного або загальнодоступного програмного забезпечення.  

Інформація, яка підлягає розкриттю відповідно до цього Положення, не 

повинна бути зашифрована або захищена від доступу іншими засобами, що не 

дозволяють здійснити ознайомлення відвідувача веб-сайту з її змістом, без 

використання програмного забезпечення або технічних засобів інших, ніж 

браузер (веб-оглядач) або загальнодоступне безкоштовне програмне 

забезпечення. Доступ до інформації, розміщеної на власному веб-сайті 

фінансової установи (за винятком інформації, розміщеної в особистому кабінеті 

клієнта), не може бути обумовлений вимогою реєстрації відвідувача веб-сайту 

або надання ним персональних даних, а також вимогою укладення ним 

ліцензійних чи інших угод з правовласником програмного забезпечення, що 

передбачає стягування з відвідувача інформації плати. 

Відвідувачі веб-сайту фінансової установи повинні мати повний 

функціональний доступ до інформації, яка підлягає розкриттю відповідно до 

вимог цього Положення, та функцій веб-сайту з використанням 

загальнодоступного або безкоштовного спеціалізованого апаратного та 

програмного забезпечення, та призначеного для відвідувачів з порушеннями 

зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а 

також з різними комбінаціями порушень та з використанням мобільних 

пристроїв. 

 

27. Фінансова установа розкриває інформацію відповідно до вимог розділу 

ІІ цього Положення шляхом розміщення такої інформації на головній 

(початковій) сторінці власного веб-сайту у розділі “Розкриття інформації” або 

шляхом розміщення на головній (початковій) сторінці власного веб-сайту 

посилання на розділи веб-сайту, що містять зазначену інформацію. 

 

28. Інформація, розкрита фінансовою установою на власному веб-сайті 

відповідно до вимог цього Положення, має залишатися в публічному доступі 

протягом усього строку її чинності та не менше строку, визначеного законом, а 

щодо умов надання фінансових послуг - не менше строку дії договорів про 

надання фінансових послуг. 
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29. Фінансова установа при розміщенні інформації на власному веб-сайті 

повинна забезпечити всім заінтересованим особам можливість навігації, пошуку 

і використання інформації при вимкненій функції відображення графічних 

елементів сторінок в браузері (веб-оглядачі) з метою правильного розуміння суті 

фінансової(их) послуги(г), які надаються такою фінансовою установою. 

 

30. Фінансова установа має розкривати інформацію, передбачену цим 

Положенням, на власному веб-сайті у порядку, що забезпечує: 

 

1) захист від знищення, перекручення модифікації і блокування доступу до 

інформації, розміщеної на сайті, а також від інших неправомірних дій у 

відношенні такої інформації; 

 

2) достовірність інформації, що розміщується на веб-сайті; 

 

3) відповідність інформації (змін до інформації), яка розміщується 

(розміщуються) на веб-сайті фінансової установи, інформації (змінам до 

інформації), яка подається (подаються) фінансовою установою до Національного 

банку у вигляді реєстраційної картки юридичної особи та/або реєстраційної 

картки відокремленого підрозділу юридичної особи. 

 

31. Інформація, яка розміщується на веб-сайті фінансової установи та 

оформлюється у вигляді окремих файлів, повинна розміщуватися на веб-сайті 

фінансової установи у вигляді файлів, що мають один з таких форматів, які 

забезпечують можливість їх неодноразового збереження (завантаження) на 

технічних засобах відвідувачів і допускають після збереження можливість 

пошуку і копіювання довільного фрагмента тексту засобами для перегляду: 

 

1) документ, що містить текст, таблиці та зображення (.doc, .docx, .rtf, .xls, 

.xlsx, або .pdf з розпізнаним текстом); 

 

2) документ, що містить графічні зображення (.pdf, .tif, .jpg з роздільною 

здатністю не менше 300 dpi). 

 

32. Вміст сторінок повинно бути оптимізовано для контекстного пошуку за 

допомогою пошукових механізмів. 

 

33. Фінансовій установі забороняється використовувати власний веб-сайт 

та/або інформацію на власному веб-сайті з метою введення відвідувачів веб-

сайту та клієнтів в оману щодо правового статусу фінансової установи та щодо 

правильного розуміння клієнтом суті фінансових послуг, що надаються. 
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34. Фінансова установа у випадку зміни адреси та/або доменного імені 

власного веб-сайту зобов'язана протягом п'яти робочих днів після зміни веб-

сайту забезпечити розміщення на новому власному веб-сайті всієї інформації, яка 

була ним розміщена раніше та строк розміщення якої не минув. 

 

ІІІ. Порядок розкриття інформації у місці надання послуг клієнтам 

 

35. Фінансові установи зобов'язані розміщувати в місцях надання послуг 

клієнтам актуальну інформацію, встановлену частиною першою статті 12 Закону 

про фінансові послуги та підпунктами 1-3, 5-9, 12 пункту 7 та пункту 8 розділу 

ІІ цього Положення. 

 

36. Фінансова установа має право розміщувати в місцях надання послуг 

клієнтам інші документи і інформацію, не передбачені цим Положенням. 

 

37. Фінансова установа повинна підтримувати інформацію, розміщену в 

місцях надання послуг клієнтам, в актуальному стані. 

 

38. Фінансовій установі забороняється в місцях надання послуг 

використовувати інформацію, що може вводити клієнтів в оману. 

 


