
ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
 

-    ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ: 

У випадку, якщо клієнт ТОВ «КАР ІНВЕСТ УКРАЇНА» вважає, що з боку установи (в тому 

числі будь-яких працівників або посадових осіб Товариства ) мало місце порушення його прав 

та охоронюваних законом інтересів, то такий клієнт має право на звернення безпосередньо до 

директора ТОВ «КАР ІНВЕСТ УКРАЇНА» в будь-який зручний для нього спосіб, а саме: 

- письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою 

місцезнаходження 

ТОВ «КАР ІНВЕСТ УКРАЇНА»: 02105, м. Київ, вул. Павла Усенка, буд. 8; 
- електронною поштою на адресу: carinvestukraine@ukr.net; 
- усне звернення (особисте або за допомогою засобів телефонного зв’язку за  номером 

телефону: +380500118105). 

У разі звернення споживача із відповідним зверненням до ТОВ «КАР ІНВЕСТ УКРАЇНА» 

- установа має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на 
неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання. 

 

- ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: 

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має 

право в порядку, встановленому цим 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 відповідного позову до суду: 

 за місцезнаходженням ТОВ «КАР ІНВЕСТ УКРАЇНА» – до Дніпровського  районного суду 

м. Києва – згідно з ч. 2 ст. 27 Цивільного процесуального кодексу України; 

або 

 за місцем заподіяння шкоди – згідно з ч. 6 ст. 28 Цивільного процесуального кодексу 

України. 

 
- ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО УПОВНОВАЖЕНИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ЗА 

ЗАХИСТОМ ПОРУШЕНИХ ПРАВ: 

 Відповідно положень Закону України «Про захист прав споживачів» та Закону України 

від 19.03.2021 № 1349-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості» визначено основи захисту 

прав споживачів фінансових послуг. 

 Національний банк України має повноваження на захист прав споживачів фінансових 
послуг і регулює поведінку банків та небанківських фінансових установ щодо їхніх клієнтів. 

Cпеціальний підрозділ НБУ, який цим опікується, – Управління захисту прав споживачів 
фінансових послуг. 

 З приводу будь-яких порушень установи під час надання фінансових послуг, які надає 

ТОВ «КАР ІНВЕСТ УКРАЇНА», споживач фінансової послуги може звернутись до Національного 
банку України як органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, за 

адресою: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601; тел. 0 800 505 240 Сайт: https://bank.gov.ua/ 
 З процедурою звернення до Національного банку України Ви можете ознайомитись за 

посиланням: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection 
 


