
Інформація ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ»  (далі по тексту: «Товариство») на вимогу  

статті 12  Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг»: 

  

№ п/н Вимоги Інформація 

1. Перелік послуг, що 

надаються Товариством, 

порядок та умови їх надання  

Основним видом діяльності ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» є 

надання послуг фінансового лізингу. 

Порядок та умови надання послуг фінансового лізингу 

залежать від обраного клієнтом предмету (об’єкту) 

фінансового лізингу, в залежності від 

визначеного фінансування у гривні або з використанням 

грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті, 

строку лізингу. 

 

Грошове зобов’язання за договором фінансового 

лізингу, у разі якщо лізингоодержувачем є фізична 

особа, виражене виключно у гривні, без визначення 

грошового еквівалента такого зобов’язання в іноземній 

валюті. 

У разі якщо лізингоодержувачем є юридична особа або 

фізична особа - підприємець, грошове зобов’язання за 

договором фінансового лізингу виражене у гривні, при 

цьому сторони договору фінансового лізингу мають 

право визначити грошовий еквівалент зобов’язання в 

іноземній валюті, а сума, що підлягає сплаті у гривні, 

визначається за курсом відповідної валюти, який 

встановлений умовами договору 

2. Вартість, ціна/тарифи, розмір 

плати (проценти) щодо 

фінансових послуг залежно 

від виду фінансової послуги 

 

Стандартні умови фінансування: 

✓ Авансовий платіж від 10%  

✓ Строк лізингу від 12 до 36 місяців 

✓ Валюта фінансування - UAH 

✓ Графік платежів на вибір - класичний, ануїтет, 

дегресія, сезонний 

✓ Ставка фінансування від 18,5% в UAH 

• Предмети лізингу: нові та вживані легкові автомобілі, 

вантажні автомобілі, автобуси, с/г техніка, спеціальна 

техніка, обладнання тощо. 

У вартість послуги може бути включено: транспортний 

податок (у разі необхідності його сплати), GPS-трекер, 

платежі, пов’язані з реєстрацією автомобіля, витрати на 

проходження технічного огляду, платежі до Пенсійного 

фонду та страхування.  

Наведені у цьому пункті дані є орієнтовними, остаточні 

умови фінансової послуги, що надається Товариством 

фіксуються при укладенні відповідного договору 

фінансового лізингу 

3. 

 

Інформація про механізми 

захисту прав споживачів 

фінансових послуг 

 

 

З метою захисту своїх прав споживач має право 

звертатися до: 

- ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» з офіційним листом -

скаргою/заявою або запитом, шляхом направлення 

відповідного документу на ім’я керівника Товариства, 

на адресу Товариства: 04176, Україна, м. Київ, вул. 

Електриків, 26, корпус 87. 

Скарги споживачів фінансових послуг розглядаються 

особисто керівником Товариства в строк від 5 до 30 днів 



після їх отримання Товариством (в залежності від 

складності питання). 

- ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» з будь-яких інших питань 

шляхом направлення листа на електронну адресу 

Товариства: office@bogdan-leasing.com 

 

З метою захисту своїх прав, споживач має право 

звертатися до: 

- Органу, який здійснює державне регулювання 

ринків фінансових послуг: Національний банк 

України  (спеціальний підрозділ - Управління захисту 

прав споживачів фінансових послуг): 

Веб-сайт: www.bank.gov.ua 

Телефон: 0 800 505 240 

Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua 

До Національного банку України (НБУ) можна 

звернутися: 

▪ надіслати звернення за допомогою Онлайн-форми на 

вебсайті НБУ https://bank.gov.ua/ua/consumer-

protection/citizens-appeals або на електронну 

пошту nbu@bank.gov.ua, використовуючи 

спеціальну форму; 

▪ надіслати лист разом із документами на адресу: 01601, 

м. Київ, вул. Інститутська, 9. 

▪ отримати консультацію за номером 0 800 505 240. 

У зверненні потрібно розповісти суть питання, 

зазначити інформацію про себе та контакти. Вказати: 

✓ ваше прізвище, ім’я та по батькові; 

✓ місце проживання; 

✓ електронну пошту; 

✓ суть порушеного питання, вашої пропозиції чи 

скарги. 

Інформації має бути достатньо для обґрунтованого 

рішення НБУ. Більше про правила звернень громадян – 

в Інструкції про організацію розгляду звернень 

громадян, проведення особистого прийому та 

забезпечення доступу до публічної інформації в 

Національному банку України, затверджена рішенням 

Правління НБУ 14.05.2020р. №332-рш. 

Відповідь на стандартне звернення надається НБУ 

упродовж 30 днів. 

Водночас, якщо звернення не потребує додаткового 

вивчення та перевірки, відповідь надається НБУ 

впродовж 15 днів. 

В окремих складних випадках строк розгляду може бути 

продовжено до 45 днів. Але НБУ обов’язково 

повідомляє про це скаржника. 

Терміни розгляду звернень встановлені Законом 

України «Про звернення громадян». 

 

- Органу, який здійснює захист прав споживачів: 

Державна служба України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів 

(Держпродспоживслужба України).  

Веб-сайт: www.dpss.gov.ua 

Телефон: (044) 279 79 89, (044) 364 77 80, (050) 230 04 28  

Електронна пошта: econsumer-info@dpss.gov.ua, 

info@dpss.gov.ua 

Дані Держпродспоживслужби України та її 

tel:+380800505240
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr332500-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr332500-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr332500-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr332500-20#Text
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
tel:+38(044)-279-79-89
tel:(044)%20364%2077%2080,%20(050)%20230%2004%2028
mailto:econsumer-info@dpss.gov.ua
mailto:info@dpss.gov.ua


територіальних органів можна знайти на веб-сайті: 

www.dpss.gov.ua.  

 

Способи врегулювання спірних питань щодо надання 

фінансових послуг: 

- Досудове врегулювання (направлення письмових 

звернень, запитів, листів до Товариства та/або до 

регулятора у сфері ринків фінансових послуг). 

- Судове врегулювання спору (направлення позовної 

заяви до суду) 

 

Інформація про особу, яка надає фінансові послуги 

4. Найменування, 

місцезнаходження, 

контактний телефон і адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає фінансові послуги, 

адреса, за якою приймаються 

скарги споживачів 

фінансових послуг 

Товариство з обмеженою відповідальністю   «БОГДАН-

ЛІЗИНГ» 

Місцезнаходження: 04176, Україна, м. Київ, вул. 

Електриків, 26, корпус 87. 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 32960732 

Телефон: (044) 351 75 00 

Електронна пошта: office@bogdan-leasing.com 

 

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів 

фінансових послуг: 

04176, Україна, м. Київ, вул. Електриків, 26, корпус 87 

Електронна адреса, за якою приймаються скарги 

споживачів фінансових послуг: 

office@bogdan-leasing.com 

 

5. Найменування особи, яка 

надає посередницькі послуги 

(за наявності) 

Не передбачена 

6. Відомості про державну 

реєстрацію особи, яка надає 

фінансові послуги 

Номер запису в Єдиному державному реєстрі про 

проведення державної реєстрації юридичної особи 

1 071 105 0004 000362 від 20.04.2004 року 

7. Інформація щодо включення 

фінансової установи до 

відповідного державного 

реєстру фінансових установ 

або Державного реєстру 

банків 

Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають 

право надавати окремі фінансові послуги  

Інформація доступна за посиланням: 

https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists 

https://kis.bank.gov.ua/ 

8. Інформація щодо наявності в 

особи, яка надає фінансові 

послуги, права на надання 

відповідної фінансової 

послуги 

Розпорядження №1682 від 16.05.2017 про видачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» ліцензії на 

провадження господарської діяльності з надання 

фінансових послуг (крім професійної діяльності на 

ринку цінних паперів), а саме на надання послуг 

фінансового лізингу. 

 

Актуальна інформація доступна на веб-сайті НБУ за 

посиланням: 

https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists 

 

9. Контактна інформація 

органу, який здійснює 

державне регулювання щодо 

діяльності особи, яка надає 

Національний банк України 

Адреса: 01601, м. Київ, вулиця Інститутська, 9 

Веб-сайт: www.bank.gov.ua 

Телефон: 0 800 505 240 

mailto:office@bogdan-leasing.com
https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists
https://kis.bank.gov.ua/
https://leasingcom.com.ua/PK-1528_LC.pdf
https://leasingcom.com.ua/PK-1528_LC.pdf
https://leasingcom.com.ua/PK-1528_LC.pdf
https://leasingcom.com.ua/PK-1528_LC.pdf
https://leasingcom.com.ua/PK-1528_LC.pdf
https://leasingcom.com.ua/PK-1528_LC.pdf
https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists


фінансові послуги Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua 

Інформація про фінансову послугу 

10. Загальна сума зборів, 

платежів та інших витрат, які 

повинен сплатити клієнт, 

включно з податками, або 

якщо конкретний розмір не 

може бути визначений - 

порядок визначення таких 

витрат 

Загальний розмір платежів за послугу фінансового 

лізингу залежать від обраного клієнтом предмету 

(об’єкту) фінансового лізингу, в залежності від 

визначеного фінансування у гривні або з використанням 

грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті, 

строку лізингу. 

 

При отриманні послуги можуть виникнути наступні 

податки та збори: 

- збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у 

разі фінансування легкових автомобілів, що підлягають 

першій державній реєстрації. Порядок оплати 

встановлюються Законом України «Про 

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування». 

- транспортний податок у випадках, передбачених 

Податковим кодексом України, постановою Кабінету 

Міністрів України № 66 від 18.02.2016 року. 

Викладені дані є орієнтовними, остаточна сума і 

порядок визначення витрат, які повинен сплатити 

клієнт, фіксується при укладенні відповідного договору 

фінансового лізингу 

 Інформація про договір фінансового лізингу 

11. Наявність у клієнта права на 

відмову від договору про 

надання фінансових послуг 

Так, передбачено договором 

 

12. Строк, протягом якого 

клієнтом може бути 

використано право на 

відмову від договору, а також 

інші умови використання 

права на відмову від договору 

Лізингоодержувач має право розірвати договір 

фінансового лізингу виключно у випадку, коли 

Товариство прострочило передачу предмета лізингу 

лізингоодержувачу на строк більш ніж 90 (дев’яносто) 

календарних днів (або інший термін, погоджений 

Сторонами відповідно до договору фінансового лізингу) 

13. Мінімальний строк дії 

договору (якщо 

застосовується) 

1 рік 

14. Наявність у клієнта права 

розірвати чи припинити 

договір, права дострокового 

виконання договору, а також 

наслідки таких дій 

Лізингоодержувач має право розірвати договір 

фінансового лізингу виключно у випадку, коли 

Товариство прострочило передачу предмета лізингу 

лізингоодержувачу на строк більш ніж 90 (дев’яносто) 

календарних днів (або інший термін, погоджений 

Сторонами відповідно до договору фінансового лізингу) 

Лізингоодержувач має право дострокового виконання 

договору фінансового лізингу ,але не раніше 12 

(дванадцяти) календарних місяців з моменту підписання 

Сторонами Акту (-тів) приймання-передачі майна 

(предмету лізингу). 

Про бажання отримати у власність предмет лізингу на 

умовах договору фінансового лізингу, лізингоодержувач 

зобов’язаний письмово повідомити Товариство не 

пізніше ніж за 30 календарних днів до відповідної дати, 



та до отримання права власності повинен сплатити 

Товариству: 1) залишок вартості предмету лізингу (з 

урахуванням ПДВ), що визначається шляхом зменшення 

загальної вартості предмету лізингу на момент укладення 

договору фінансового лізингу на сукупний розмір 

сплачених лізингоодержувачем платежів по 

відшкодуванню (компенсації) частини вартості Предмету 

лізингу у складі лізингових платежів за договором 

фінансового лізингу до моменту переходу до 

лізингоодержувача права власності на предмет лізингу; 2) 

винагороду (комісію) лізингодавцю (Товариству) за 

отриманий в лізинг Предмет лізингу у розмірі винагороди 

(комісії) лізингодавцю (Товариству) за отриманий в 

лізинг предмет лізингу у складі наступного за моментом 

отримання Товариством повідомлення про бажання 

отримати у власність  предмет лізингу чергового 

лізингового платежу, визначеного Графіком сплати 

лізингових платежів; 3) усі , підтверджені документально, 

витрати  Товариства щодо виконання  умов  договору 

фінансового лізингу, в тому числі усі 

реальні  витрати  Товариства, які були розділені на  весь 

строк договору фінансового лізингу, та не сплачені 

Товариству лізингоодержувачем. Розмір платежу 

передбаченого положеннями договору фінансового 

лізингу погоджується Сторонами шляхом укладання 

додаткового  договору до договору фінансового лізингу. 

Якщо в результаті порушення Лізингоодержувачем умов 

договору фінансового лізингу та/або законодавства 

України, лізингоодержувач має прострочену 

заборгованість за лізинговими платежами, не сплатив 

штрафні санкції або не відшкодував збитки (якщо вони 

нараховані Товариством), або розглядається будь-який 

судовий позов Товариства до лізингоодержувача з 

приводу договору фінансового лізингу, лізингоодержувач 

не дотримався умов, що передбачені договором 

фінансового лізингу,  лізингоодержувач втрачає право 

отримати у власність предмет лізингу на умовах, 

передбачених договором фінансового лізингу 

15. Порядок внесення змін та 

доповнень до договору 

Усі зміни та доповнення до договору фінансового 

лізингу стають обов’язковими для виконання будь-якою 

Стороною у випадку їх оформлення в письмовій формі 

та письмового підтвердження належним чином 

уповноваженими представниками Сторін 

16. Неможливість збільшення 

фіксованої процентної ставки 

за договором без письмової 

згоди споживача фінансової 

послуги 

Договір фінансового лізингу не містить в собі поняття 

фіксованої процентної ставки. 

Зміна розміру лізингових платежів здійснюється за 

згодою лізингоодержувача у випадках, передбачених 

договором фінансового лізингу  

Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг 

17. Можливість та порядок 

позасудового розгляду скарг 

споживачів фінансових 

послуг 

Так. Захист прав споживачів фінансових послуг 

відбувається відповідно до вимог чинного 

законодавства. Скарги споживачів фінансових послуг 

надсилаються або особисто подаються скаржником за 

місцем знаходження Товариства: 04176, м. Київ, вул. 

Електриків, 26, корпус 87. Скарги споживачів 



фінансових послуг розглядаються особисто керівником 

Товариства в строк від 5 до 30 днів після їх отримання 

Товариством (в залежності від складності питання). Про 

наслідки розгляду скарги споживачів фінансових послуг 

повідомляють письмово в термін 3-х робочих днів після 

розгляду скарги (закінчення максимального терміну 

розгляду скарги). 

Скарги споживачів фінансових послуг можуть 

подаватися: 

- органу, який здійснює державне регулювання ринків 

фінансових послуг: Національного банку України. 

- органу, який здійснює захист прав споживачів: 

Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів. 

18. Наявність гарантійних фондів 

чи компенсаційних схем, що 

застосовуються відповідно до 

законодавства 

Не передбачено 

 


