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ПОРЯДОК  

ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ 

СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ІНШИХ ЗАЯВНИКІВ 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ» 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Цей Порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг та розгляду звернень 

споживачів фінансових послуг та інших заявників Товариством з обмеженою 

відповідальністю «ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ» (далі – Порядок) визначає єдині 

принципи взаємодії із споживачами фінансових послуг, порядок інформування та захисту 

прав споживачів фінансових послуг, організацію роботи зі зверненнями споживачів 

фінансових послуг та інших заявників, що надходять до ТОВ «ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ 

СІСТЕМ» (далі – Товариство) від споживачів фінансових послуг та інших заявників.  

Порядок також встановлює єдині вимоги та правила роботи зі зверненнями споживачів 

фінансових послуг та інших заявників у Товаристві. 

1.2. Зазначений Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян», Закону України «Про платіжні послуги», Закону України «Про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист 

персональних даних», Закону України «Про захист прав споживачів», Положення про 

ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними 

діяльності з надання фінансових послуг» затвердженого Постановою НБУ від 24.12.2021 

року №153, інших нормативно-правових актів Національного банку України у сфері захисту 

прав споживачів фінансових послуг.        

1.3. Порядок є внутрішнім нормативним документом Товариства, що ґрунтується на 

принципах: забезпечення неупередженого та справедливого ставлення до споживачів 

фінансових послуг на всіх етапах надання Товариством фінансових та платіжних послуг та 

під час вирішення спорів; забезпечення дотримання вимог щодо розкриття інформації 

Товариством, в порядку та обсязі, передбаченими чинним законодавством України; сприяння 

підвищенню рівня фінансової грамотності та обізнаності споживачів фінансових та 

платіжних послуг; забезпечення відповідальної ділової поведінки та належних стандартів 

проведення фінансових та платіжних послуг під час їх надання Товариством; забезпечення 

реалізації прав та комплексного захисту інтересів споживачів фінансових та платіжних 

послуг під час їх надання Товариством.  

1.4. Терміни та скорочення, що використовуються у Порядку: 

Звернення Заявників - листи, заяви, запити, скарги, відгуки, пропозиції (зауваження), 



клопотання тощо, адресовані та отримані Товариством в письмовій (паперовій та/або 

електронній) та/або усній формі; 

Заявник - споживач фінансових послуг, його представник, повноваження якого 

оформлені і підтверджені відповідно до законодавства України, або інші особи, які 

звернулися до Товариства зі зверненням; 

Споживач фінансових послуг — фізична особа, юридична особа, фізична особа-

підприємець, яка має/мала хоч один укладений договір щодо надання йому послуг 

Товариством. 

Веб-сайт - інтернет-сторінка Товариства з доменним ім'ям:  https://elpaysys.com 

1.5. Інші терміни, які вживаються в цьому Порядку, використовуються в значеннях, 

визначених Законами України та іншими нормативно-правовими актами України. 

 

2. ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ  

 

2.1. В своїй діяльності Товариство керується вимогами чинного законодавства України, 

що регулює відносини між споживачами та надавачами фінансових послуг, встановлює права 

споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у 

сфері захисту прав споживачів.  

2.2. Товариство, оприлюднюючи даний Порядок на власному веб-сайті: 

https://elpaysys.com, інформує споживачів фінансових послуг щодо наступних механізмів 

захисту їх прав та порядку їх реалізації:  

- про право споживачів фінансових послуг подавати (надсилати) до Товариства 

звернення, а також про вимоги щодо їх оформлення;  

- про можливість подачі звернень до Товариства шляхом направлення листів на 

електронну адресу: office@elpaysys.com, чи поштову адресу (адресу місцезнаходження) 

Товариства;  

- про право споживачів фінансових послуг на звернення до Національного банку 

України, з зазначенням поштової та електронної адрес, на які надсилаються звернення до 

такого компетентного органу, а також номер телефону його довідкової служби;  

- про право споживачів фінансових послуг на звернення до Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, з зазначенням поштової та 

електронної адрес, на які надсилаються звернення до такого компетентного органу, а також 

номер телефону його довідкової служби;  

- про право споживачів фінансових послуг на звернення до суду за захистом своїх прав 

та інтересів відповідно до законодавства України.  

2.3. Товариство під час інформування споживачів фінансових послуг, що нею 

надаються, публікує на своєму сайті інформацію (вимоги щодо розміщення якої 

встановленні, зокрема: 1) Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг»; 2) Законом України «Про платіжні послуги»; 3) Положенням про 

ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними 

діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою № 153 Правління 

Національного банку України від 24 грудня 2021 року; 4) Положенням про порядок 

розкриття інформації небанківськими фінансовими установами, затвердженого Постановою 

№114 Правління Національного банку України від 05 листопада 2021 року), в тому числі, але 

не виключно:  

- про умови та порядок придбання споживачем фінансових послуг;  

- про фінансову послугу: вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо 

фінансової послуги та загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити 

клієнт, включно з податками, та інші істотні характеристики фінансових послуг, які надає 

Товариство;  

- про юридичну особу, яка є надавачем фінансових послуг (Товариство). 

2.4. Товариство забезпечує:  

- надання (розкриття) інформації споживачу відповідно до вимог чинного законодавства 
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України щодо фінансових послуг, які надаються Товариством;  

- надання мінімального обсягу інформації про умови та істотні характеристики таких 

послуг, шляхом розміщення такої інформації: 1) на власному веб-сайті або в пунктах надання 

фінансових послуг, 2) у рекламі, 3) у договорі про надання фінансових послуг;  

- надання інформації під час користування фінансовими послугами, які надаються 

Товариством;  

- надання іншої інформації, передбаченої чинним законодавством України, яку мають 

надавати або повідомляти фінансові установи споживачам фінансових послуг. 

 

3. СПОСОБИ ТА ВИДИ ЗВЕРНЕНЬ ЗАЯВНИКІВ  

ТА ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ 

 

3.1. З метою отримання інформації, даних, необхідного захисту своїх прав та 

урегулювання спірних питань (у разі їх виникнення), заявники мають право звернутися до 

Товариства із заявами (клопотаннями), пропозиціями (зауваженнями), скаргами або 

зверненнями.  

Пропозиція (зауваження) – звернення заявника, де висловлюються порада, 

рекомендація щодо діяльності Товариства, а також висловлюються думки щодо 

врегулювання спірних питань.  

Заява (клопотання) – звернення заявника із проханням про сприяння реалізації 

закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення 

про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності Товариства, його посадових 

осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.  

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів 

заявника, порушених діями (бездіяльністю) та/або рішеннями Товариства, його посадових 

осіб.  

Звернення - викладені заявником та адресовані Товариству в письмовій (паперовій або 

електронній) або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги; 

3.2. Звернення подається як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб 

(колективне), а також викладається в усній або письмовій формах.  

3.3. Звернення адресується Товариству або керівництву Товариства. 

3.4. Звернення може бути подано/ направлено на розгляд до Товариства у будь-який 

спосіб, а саме:  

- засобами поштового зв'язку (рекомендовані або прості листи), через спецзв’язок, 

кур’єрські служби або передані особисто за адресою місцезнаходження Товариства - 

Україна, 03127, м. Київ, Голосіївський проспект, будинок 132, приміщення 38;  

- на телефонну лінію контакт-центру Товариства (далі – гаряча лінія) за тел: +38 044 300 

00 01;  

- шляхом надсилання на електронну пошту (e-mail) Товариства за електронною 

адресою: office@elpaysys.com;  

- через заповнення відповідної форми на сторінці офіційного веб-сайту Товариства 

(електронне звернення) за посиланням https://elpaysys.com  в розділі «КУТОЧОК 

СПОЖИВАЧА»; 

- особисто звернутися за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 03127, 

м. Київ, Голосіївський проспект, будинок 132, приміщення 38; *.  

Особистий прийом споживачів фінансових послуг ведеться Товариством в спеціально 

відведеному місці (окремій кімнаті), що знадиться за юридичною адресою Товариства. 

Графік особистого прийому споживачів фінансових послуг затверджується наказом 

Генерального Директора Товариства. Запис на особистий прийом здійснюється шляхом 

дзвінка до Товариства за номером +38 044 300 00 01. Під час здійснення запису на особистий 

прийом працівник Товариства інформує споживача фінансових послуг (заявника) щодо:  

• дати, часу та місця проведення особистого прийому;  

• необхідності мати з собою документи, що посвідчують особу;  
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• порядку доступу до приміщення відповідно до вимог пропускного режиму; 

• попередньої підготовки письмового звернення для подання його в разі необхідності 

під час проведення особистого прийому. 

Усні звернення, подані споживачами фінансових послуг особисто до Товариства (у 

формі особистого прийому громадян), можливі з подальшим оформленням Звернення в 

паперовій формі.  

Товариство проводить повторний особистий прийом з питань, що вже розглядалися під 

час проведення особистого прийому, у разі якщо питання не було вирішено по суті. 

* {На період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 

поширенню на території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 та на час запровадження воєнного стану на території України (у 

тому числі у м. Києві), особистий прийом споживачів фінансових послуг та інших осіб 
Товариством може бути тимчасово призупинений. Заявники, які мають бажання звернутись до 

Товариства, можуть звертатись письмово, у спосіб визначений цим Порядком.}  
3.5. Заявник має право звернутися до Товариства за допомогою засобів телефонного 

зв’язку через телефонну «гарячу лінію» Товариства за консультацією з приводу питань, 

пов’язаних з діяльністю Товариства (щодо фінансових послуг, що надаються Товариством). 

3.6. Подання (надсилання) звернення до Товариства заявником чи його законним 

представником/уповноваженою особою передбачає його (її) згоду на обробку, використання 

персональних даних відповідно до Закону про персональні дані під час опрацювання 

звернення Товариством, а також їх поширення в разі пересилання за належністю.  

3.7. Товариство надсилає відповідь на звернення заявника письмово з використанням 

засобів зв'язку, обраних заявником під час подання звернення, та з урахуванням вимог 

чинного законодавства України про звернення громадян.  

 

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВЕРНЕНЬ ЗАЯВНИКІВ 

 

4.1. Вимоги до оформлення звернень споживачів фінансових послуг та інших заявників, 

визначені статтею 5 Закону України «Про звернення громадян».  

4.2. Звернення подається споживачем фінансових послуг (заявником) до Товариства в 

письмовій формі.  

4.3. Письмове звернення надсилається споживачем фінансових послуг (заявником) 

поштою або електронною поштою (електронне звернення).  

4.4. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання 

громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, 

прохання чи вимоги.  

4.5. Письмове звернення споживача фінансових послуг (заявника) повинно бути 

підписано заявником із зазначенням дати.  

4.6. У електронному зверненні споживача фінансових послуг (заявника) має бути 

зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або 

відомості про інші засоби зв’язку з ним.  

4.7. Письмове звернення у паперовому вигляді та яке надсилається на електронну 

пошту (e-mail) Товариства подається в довільній формі, з урахуванням встановлених 

законодавством України вимог до звернення, а також вимог, визначених у цьому Порядку.  

4.8. Товариство з метою спрощення процедури оформлення письмового звернення 

розміщує форму електронного звернення на сторінці офіційного веб-сайту Товариства за 

посиланням https://elpaysys.com  в розділі «КУТОЧОК СПОЖИВАЧА». 

4.9. Застосування кваліфікованого електронного підпису під час надсилання 

електронного звернення, а також звернення, яке/який надсилається на електронну пошту (e-

mail) Товариства, не вимагається. 

4.10. Споживачі фінансових послуг та інші заявники мають право подавати звернення 

до Товариства особисто або через законного представника/уповноважену особу, якщо ці 

повноваження оформлені відповідно до законодавства України. 

https://elpaysys.com/


4.11. В усному зверненні заявник зазначає наступну інформацію: - прізвище, ім'я, по 

батькові; - місце проживання (адреса для листування, якщо вона не збігається з місцем 

проживання); - суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання 

чи вимоги; - електронну поштову адреса, на яку особі надсилається відповідь, відомості про 

інші засоби зв'язку з нею (для звернення, яке надсилається на електронну пошту (e-mail) 

Товариства).  

З'ясування додаткових відомостей під час подання усного звернення, що не стосуються 

змісту порушених питань, не допускається.  

4.12. Товариство не розглядає: 

- звернення, оформлення якого не відповідає вимогам ст. 5 Закону України «Про 

звернення громадян»;  

- звернення,  яке не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованих рішень;  

- звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), з якого 

неможливо встановити авторство (анонімне звернення); 

- повторне звернення від одного й того самого заявника з одного й того самого питання, 

якщо перше звернення вирішено по суті; 

- скаргу на рішення, що оскаржувалося, подану з порушенням строків, визначених у 

статті 17 Закону України «Про звернення громадян»; 

- звернення осіб, визнаних судом недієздатними; 

- звернення, якщо питання, що порушуються в ньому, не належить до компетенції 

Товариства та належать до компетенції іншого органу, установи (організації).  

4.13. Рішення про припинення розгляду звернення приймає керівництво Товариства. 

Про прийняте рішення повідомляється особа, яка подала таке звернення.  

4.14. Відмова в задоволенні вимог, викладених у зверненні, доводиться до відома особи, 

яка його подала, у письмовій формі з посиланням на законодавство України і викладенням 

мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.  

4.15. Звернення, оформлене без дотримання вимог частин 7, 8 ст. 5 Закону України 

«Про звернення громадян», а також вимог, зазначених в п.п. 4.4., 4.5, 4.6 цього Порядку, 

повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями, посиланнями на чинне законодавство 

України, не пізніш як через десять днів від дня його надходження.  

4.16. Особа, яка подає (подала) звернення, що містить ненормативну лексику, погрози, 

наклеп і образи, дискредитацію керівництва Товариства та її співробітників, заклики до 

розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, попереджається про 

відповідальність, передбачену законодавством України, за подання такого звернення.  

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ЗАЯВНИКІВ ТА  

НАДАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА НИХ ТОВАРИСТВОМ 

 

5.1. Товариство приймає та розглядає звернення, оформлення яких відповідає вимогам 

Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про захист персональних 

даних», а також цього Порядку 

5.2. Звернення споживачів фінансових послуг, оформлені належним чином і подані у 

встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду Товариством.  

5.3. Основними принципами розгляду звернень споживачів фінансових послуг 

Товариства є:  

• неупередженість;  

• об’єктивність;  

• дотримання вимог чинного законодавства;  

• строковість;  

• швидкість та налагодженість реагування;  

• попередження можливості виникнення подібних ситуацій;  

• взаємодія всіх задіяних підрозділів Товариства в процесі розгляду, аналізу звернення, 

яке отримано Товариством;  



• забезпечення клієнтам (споживачам фінансових послуг) зручного, зрозумілого та 

безперешкодного доступу для надання звернень та пропозицій.  

5.4. Товариство забезпечує приймання, зберігання та облік поданих звернень 

споживачів фінансових послуг та інших заявників.  

5.5. Усі письмові звернення, що надходять на поштову адресу Товариства, підлягають 

обов’язковій реєстрації в журналі вхідної кореспонденції з присвоєнням вхідного номера та 

проставленням дати надходження.  

5.6. Первинний розгляд звернення проводиться керівництвом Товариства, після чого 

останній призначає особу, відповідальну за надання відповіді на таке звернення.  

5.7. Реєстраційний штамп із зазначенням дати та реєстраційного номера на другому 

примірнику (копії) звернення проставляється на вимогу особи, яка власноруч подала 

звернення до Товариства в паперовому вигляді. Цей примірник (копія) повертається цій 

особі, а перший - залишається в Товаристві для розгляду та надання відповіді.  

5.8. Датою подання звернення, яке надсилається на електронну пошту (e-mail) 

Товариства, є дата його надходження на адресу електронної пошти (e-mail) Товариства. 

Датою подання такого звернення, яке надійшло на адресу електронної пошти (e-mail) 

Товариства в неробочий день та час, є наступний робочий день після дня його надходження.  

5.9. Усне звернення, що надходить на гарячу лінію, реєструється працівником 

Товариства. 

 

5.15. Строки розгляду звернень заявників:  

5.15.1. Звернення розглядається та вирішується в строк не більше ніж один місяць із дня 

надходження до Товариства, а те, що не потребує додаткових вивчення і перевірки, - не 

пізніше ніж 15 днів із дня його надходження.  

5.15.2. Строк розгляду звернення визначається в календарних днях з дати його 

надходження (реєстрації). 

5.15.3. Останнім днем строку розгляду звернення є перший день після неробочого, якщо 

останній день строку розгляду припадає на вихідний, святковий, інший неробочий день.  

5.15.4. Датою виконання звернення є дата реєстрації в Журналі реєстрації відповіді на 

нього. 

5.15.5. Строк розгляду звернення може бути продовжений (з повідомленням про це 

особі, яка подала таке звернення), якщо для вирішення порушених питань потрібно провести 

детальну перевірку інформації, викладеної у зверненні.  Загальний строк вирішення питань, 

порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів. 

5.15.6. Відповідь на звернення, про результати розгляду якого необхідно повідомити 

інший орган, установу (організацію), надається в строки, визначені Законом України «Про 

звернення громадян», якщо інше не передбачено законодавством України.  

 

5.16 Надання відповіді на звернення заявників: 

5.16.1. Товариство в залежності від виду та проблематики звернення може включати до 

письмового повідомлення заявника про результати розгляду звернення наступні дані, як то, 

але не виключно: номер та дату реєстрації Товариством звернення заявника; причини 

відхилення, часткового задоволення або повного задоволення Товариством вимог заявника; 

обґрунтовує рішення Товариства з посиланням на чинне законодавство України; заходи, 

вжиті Товариством, у разі виявлення ним порушення законодавства України або технічного 

збою в роботі програмного забезпечення Товариства чи його технологічного партнера.  

5.16.2. Результати розгляду звернення надаються в паперовому вигляді та надсилаються 

засобами поштового зв'язку (простим поштовим відправленням) на вимогу особи, яка його 

подала, а також, якщо у зверненні, оформленому в паперовому вигляді, не зазначена 

електронна поштова адреса для надсилання відповіді.  

5.16.3. Відповідь за результатами розгляду звернення надається за підписом керівництва 

Товариства або уповноваженої особи Товариства, оформлюється на бланку Товариства та 

надається державною мовою з урахуванням вимог Закону України «Про забезпечення 



функціонування української мови як державної».  

5.16.4. Товариство надсилає відповідь на звернення на електронну поштову адресу 

особі, яка подала таке звернення через засоби електронного зв’язку. 

5.16.5. Відповідь на колективне звернення надсилається на адресу контактної особи для 

повідомлення інших осіб або на адресу особи, яка зазначена першою.  

5.16.6 Відповіді на запити державних органів навправляються у спосіб вказаний в 

звернені. Якщо спосіб направлення відповіді в звернені не зазначено, відповідь 

направляється на офіційну поштову адресу відповідного органу. 

5.16.7. Звернення вважається розглянутим, якщо на нього надано повну, обґрунтовану, з 

посиланням на законодавство України відповідь адресатові, який надіслав звернення на 

розгляд до Товариства з проханням проінформувати про результати розгляду. 

 

5.17. Особливості розгляду звернень деяких видів заявників та строки надання 

відповіді на них: 

5.17.1. Звернення осіб, які не є громадянами України і законно перебувають на її 

території, розглядаються Товариством в тому самому порядку, що й звернення заявників - 

громадян України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.  

5.17.2. Звернення юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розглядаються 

Товариством в тому самому порядку, що й звернення заявників - громадян України (разом з 

тим, підходи, передбачені для розгляду звернень заявників – фізичних осіб, які не можуть 

бути застосовані при розгляді звернень заявників - юридичних осіб, не застосовуються при 

розгляді звернень юридичних осіб).  

5.17.3. Звернення органів державної влади та прирівняних до них осіб розглядаються в 

порядку та в строки, визначеному законодавством для розгляду відповідних звернень. 

5.17.4. Звернення окремих категорій заявників (запити поліції, адвокатські запити, 

запити від народних депутатів України, запити контролюючих та регулюючих органів, тощо) 

розглядаються і вирішуються в порядку та в строки, визначені окремим відповідними 

нормативно-правовими актами України. 

5.17.5. Запити від Національного банку України та інших державних органів щодо 

звернень/скарг Споживачів розглядаються і вирішуються не пізніше за терміни, вказані в 

запиті. 

5.17.6. Звернення осіб, які мають установлені законодавством України пільги, 

розглядаються першочергово. 

 

6. АНАЛІЗ, КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

 

6.1. Товариство аналізує отримані звернення споживачів фінансових послуг та інших 

заявників, визначає причини їх виникнення з метою поліпшення якості надання послуг та 

використовує результати аналізу звернень щодо впливу на інших споживачів фінансових 

послуг та заявників,  які не надсилали звернення, але перебувають в аналогічній ситуації.  

6.2. Відповідальність за своєчасну реєстрацію, інформування про отримання звернень 

та передачу до відповідного підрозділу Товариства або компетентного працівника 

Товариства з метою подальшого опрацювання та надання відповідей на звернення 

покладається на відповідального співробітника Товариства за отримання та реєстрацію 

зазначених звернень.  

6.3. Відповідальність за розгляд звернень, якість та повноту надання відповідей на 

звернення, контроль дотримання термінів при розгляді звернень, які надходять до 

Товариства, покладається на працівників Товариства, які надають відповіді на звернення.  

6.4. Звернення, на які надано попередні відповіді, з контролю не знімаються, контроль 

завершується тільки після прийняття остаточного рішення і вжиття заходів щодо вирішення 

питань, порушених у зверненні.  

 

7. ПОДАННЯ ЗВЕРНЕНЬ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 



 

7.1. Заявник може подати/ направити звернення до Національного банку України. 

Національний банк України має повноваження на захист прав споживачів фінансових послуг 

і регулює поведінку банків та небанківських фінансових установ щодо їхніх клієнтів. 

Спеціальний підрозділ, який цим опікується, – Управління захисту прав споживачів 

фінансових послуг.  

7.2. Споживачі фінансових послуг можуть ознайомитися із повноваженнями 

Управління захисту прав споживачів фінансових послуг та подати звернення на сторінки 

офіційного інтернет – представництва Національного банку у розділі «Захист прав 

споживачів» за посиланням https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection  

7.3. Споживач може звернутися до Національного банку України шляхом:  

• звернутися на цілодобову Гарячу лінію контакт- центру Національного Банку України 

за телефоном 0-800-505-240.  

• створити електронне звернення у розділі «Захист прав споживачів» на сторінці 

офіційного Інтернет- представництва Національного банку України: 

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals  

• направити електронне звернення на електронну пошту nbu@bank.gov.ua  

• надіслати звернення листом разом з відповідними документами на адресу: вул. 

Інститутська, 9, м. Київ, 01601.  

• подати письмове звернення на адресу: 01601, вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601. 

 

 

8. ЗАХОДИ, НАПРАВЛЕНІ НА ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ 

ПОСЛУГ 

 

8.1. Товариство забезпечує своєчасне надання споживачу фінансових послуг 

(заявникам) повної, точної та достовірної інформації:  

- яку Товариство зобов’язане розкривати споживачу (заявнику) про умови та порядок 

його діяльності, як фінансової установи, про фінансові послуги, що ним надаються, шляхом її 

розміщення в електронному вигляді на веб-сайті Товариства;  

- яка є обов’язковою для надання споживачу (заявникам) перед укладенням договору 

про надання фінансових послуг.  

8.2. Товариство забезпечує укладання договору про надання фінансових послуг у 

письмовій формі у вигляді електронного документа шляхом приєднання споживача до 

договору, який надається йому для ознайомлення на веб-сайті Товариства за посиланням   

https://elpaysys.com у розділі «КУТОЧОК СПОЖИВАЧА».  

8.3. Товариство забезпечує укладання договору про надання фінансових послуг у 

письмовій формі у вигляді електронного документа, у повній відповідності з вимогами, 

передбаченими Цивільним кодексом України, Законом України «Про електронні документи 

та електронний документообіг», Законом України «Про електронну комерцію», Законом 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 

Законом України «Про захист прав споживачів»,  нормативно-правовим актам Національного 

банку України. Текст зазначеного договору надається йому для ознайомлення на веб-сайті 

Товариства за посиланням:  https://elpaysys.com у розділі «КУТОЧОК СПОЖИВАЧА». 

8.4. Порядок укладення договору у формі електронного документа між Товариством і 

споживачем передбачено: Публічним договором (офертою) з фізичними особами, які мають 

намір провести операції з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунку з 

використанням внутрішньодержавної платіжної системи «ЕЛЕКТРУМ», опублікованими на 

веб-сайті Товариства за посиланням:  https://elpaysys.com у розділі «КУТОЧОК 

СПОЖИВАЧА».  

8.5. Товариством в договорі про надання фінансових послуг визначаються необхідні 

істотні умови та гарантії, передбачені чинним законодавством України, для споживачів 

фінансових послуг  

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals
mailto:nbu@bank.gov.ua
https://elpaysys.com/
https://elpaysys.com/
https://elpaysys.com/


8.6 Товариство забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного 

вибору умов надання фінансової послуги, здобуття інформації в обсязі, необхідному для 

прийняття самостійного рішення під час оформлення придбання фінансової послуги, та 

гарантує надання фінансової послуги способами, що відповідають вимогам чинного 

законодавства України.  

8.7. Товариство зобов’язується забезпечувати контроль надавача фінансових послуг за 

діями осіб, залучених до надання фінансових послуг, відповідно до вимог, передбачених 

чинним законодавством, у разі їх залучення. 

8.8. Порядок захисту персональних даних споживачів фінансових послуг передбачено 

Положенням про порядок обробки персональних даних ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ», опублікованим на сайті 

Товариства за присиланням: https://elpaysys.com в розділі «Платіжна система»  .  

 

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

9.1. Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових 

послуг:  

- споживачі фінансових послуг мають право звертатися в позасудовому порядку до 

Товариства із скаргами шляхом направлення на електронну - office@elpaysys.com / поштову 

адресу (адресу місцезнаходження) Товариства скарг, оформлених відповідно до вимог Закону 

України «Про звернення громадян».  

- скарги споживачів фінансових послуг розглядаються Товариством в межах строків, 

визначених Законом України «Про звернення громадян» та цим Порядком.  

9.2. Відповідно Цивільного процесуального кодексу України, споживач фінансових 

послуг має право в порядку, встановленому вищезазначеним Кодексом, звернутися до суду за 

захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. 

Право на судовий захист може бути реалізовано шляхом подання позовів до суду:  

- за місцезнаходженням Товариства;  

- або за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача фінансових 

послуг (заявника).  

 

10.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

10.1. Зазначений Порядок набуває чинності з моменту його затвердження Генеральним 

Директором Товариства і діє до його відміни чи затвердження у новій редакції. 

10.2. До зазначеного Порядку можуть бути внесенні зміни та/або доповнення (зокрема, 

у зв’язку з прийняттям нових нормативно – правових актів або змін у чинному законодавстві 

України). Зміни та/або доповнення до даного документу оформлюються шляхом викладення 

цього Порядку в новій редакції. Зміни та/або доповнення до цього Порядку набирають 

чинності після їх затвердження Генеральним Директором Товариства. 

10.3. У разі невідповідності будь-якої частини Порядку чинному законодавству 

України, в тому числі нормативно-правовим актам Національного банку України, Порядок 

буде діяти лише в тій частині, яка не суперечить чинному законодавству, в тому числі 

нормативно правовим актам Національного банку України. 

10.4. Цей Порядок є обов’язковим для виконання в роботі всіма працівниками 

Товариства. 

10.5. Порядок обов'язковий для розміщення на офіційному веб-сайті Товариства. 
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