
На виконання вимог ч.2 ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 
12.07.2001р. кредитна спілка «Імпульс плюс» до укладання договору з клієнтом надає наступну інформацію:

1. Особа, яка надає фінансові послуги

1.1. Найменування: Кредитна спілка «Імпульс плюс» 
Місцезнаходження: 85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул. 30-
річчя Перемоги б. 9 прим. 16 Контактний телефон: 095-17-69-400

1.2. Інформацію щодо включення КС до державного реєстру 
фінансових установ: КС №18, реєстр.номер 14100042 від 
26.02.2004

1.5. Інформацію щодо наявності в КС, права на надання відповідної 
фінансової послуги: Ліцензія «Діяльність кредитної спілки по 
залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні 
рахунки» від 31.12.2015 року Статус ліцензії: чинна

1.6. Контактна інформація органу, який здійснює державне 
регулювання щодо діяльності КС у сфері фінансових послуг: 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг місцезнаходження: вул. Б. Грінченка, 3, 
м. Київ, 01001 тел. (044) 234-99-07; електронна пошта: 
office@nfp.gov.ua; веб-сайт: www.nfp.gov.ua 

2. Фінансова послуга (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):
2.1. Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні 

рахунки. В результаті залучення внеску (вкладу) члена кредитної 
спілки на депозитний рахунок (далі - вклад(внесок) податки і збори 
за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі пункту 
165.1.29 ст.165 ПКУ. При отримані фізичною особою процентів від 
КС за договором про залучення внеску (вкладу) на депозитний 
рахунок: 1) такий дохід оподатковуються за ставкою 18%, 
відповідно до п.170.4 ст.170 ПКУ. Кредитна спілка, як податковий 
агент у строки, визначені ПКУ для місячного податкового періоду, 
до бюджету сплачує загальну суму податку, нарахованого за 
ставкою, визначеною п.167.1 ст.167 ПК, тобто 18%, із загальної 
суми процентів, нарахованих за податковий місяць на суму вкладу 
членів кредитної спілки. 2) з такого доходу стягується військовий 
збір у розмірі 1,5% відповідно до пп1.2.п.16-1 підрозділу 10 
розділу ХХ ПКУ. Нарахування, утримання та сплата збору до 
бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст.168 ПК. 
Зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт 
відсутні.

3. Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:
3.1. Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів 

фінансових послуг. 1) Скарги споживача фінансових послуг 
кредитною спілкою в позасудовому порядку розглядаються в 
порядку передбаченому ЗУ «Про звернення громадян» за 
місцезнаходженням кредитної спілки. 2) Споживач фінансових 
послуг може звернутися із скаргою для позасудового розгляду 
згідно законодавства до: Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
місцезнаходження: вул.Б.Грінченка, 3, м.Київ, 01001, тел.:
(044)234-99-07; ел.пошта:office@nfp.gov.ua; веб-сайт:
www.nfp.gov.ua

3.2 Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що 
застосовуються відповідно до законодавства. Законодавством не 
передбачено наявність у кредитної спілки гарантійних фондів чи 
компенсаційних схем при наданні такої фінансової послуги


