Публічна інформація
Повне найменування фінансової установи:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
Ідентифікаційний код:
38548598
Місцезнаходження:
01133, м. Київ, Печерський район, бульвар Лесі Українки, будинок 26, офіс 407
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:
надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів
Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:
 Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ІК №116, видане Національною
комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, від 01.08.2013 року
 Розпорядження № 2401 від 08.06.2017 року «Про видачу ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім
професійної діяльності на ринку цінних паперів)
Перелік засновників (учасників) фінансової установи:
 "ПОЛІТОЛ ІНВЕСТ ЛТД" POLITOLE INVEST LTD
Кінцеві бенефіціарні власники (контролери)
 ТРЕННЕР КЛАУС ГЕОРГ АЛЬБЕРТ
 ПОЛІТИКІН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Відомості про склад виконавчого органу фінансової установи:
Директор Васюков Олексій Вікторович
Кількість часток в статутному капіталі фінансової установи, які знаходяться у власності
членів виконавчого органу, та перелік осіб, частка яких у статутному капіталі фінансової
установи перевищує п’ять відсотків:
Члени виконавчого органу не володіють часткою в статутному капіталі фінансової установи
Відомості про склад наглядової ради фінансової установи:
Відповідно до статутних документів, наглядова рада не створювалась як орган управління
фінансової установи
Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:
Відсутні
Відомості про юридичних осіб, контрольованих учасниками фінансової установи, частка
яких становить не менше 10 відсотків статутного капіталу заявника:
Юридичні особи, які контролюються учасниками фінансової установи відсутні.
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури
санації фінансової установи:
щодо фінансової установи відсутні порушені провадження про банкрутство, застосування
процедури санації

Рішення про ліквідацію фінансової установи:
Рішення про ліквідацію фінансової установи відсутні
Ціни / тарифи фінансових послуг:
Ціни і тарифи фінансових послуг визначаються відповідно до умов договору, згідно якого Клієнт
бажає отримати фінансові послуги
Інформація про фінансову установу, яка підлягає оприлюдненню згідно з законом:
Звіт про корпоративне управління фінансової установи не розкривається в зв'язку з тим, що
фінансова установа не створена у формі акціонерного товариства.
Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних
питань, що виникають в процесі надання фінансових послуг:
Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних
питань, що виникають в процесі надання фінансових послуг, здійснюється відповідно до вимог
чинного законодавства.
Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса,
номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:
 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:
01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, телефон (044) 234-39-46
 Головне управління Держпортребслужби в м.Києві: 03151, м. Київ, Солом'янський район,
вул. Волинська, будинок 12, телефон (044) 486-54-86
Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, які
надаються іншими фінансовими установами:
Фінансова установа не надає і не пропонує фінансові послуги, які надаються іншими фінансовими
установами
Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання
фінансової послуги:
Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової
послуги здійснюється виключно відповідно до вимог чинного законодавства
Правові наслідки і порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок
дострокового припинення надання фінансової послуги:
Позичальник має право достроково повернути кредит як в повному обсязі, так і частиною,
сплативши відсотки за користування кредитом, виходячи з фактичного залишку суми кредиту і
терміну користування кредитом. Наслідками чого є виконання умов кредитного договору. Будь-які
додаткові оплати, комісії, штрафи за дострокове повернення кредиту – відсутні
Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість:
Фінансова установа не надає додаткових фінансових послуг

Фінансова інформація:
Ф1. Баланс.PDF
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах).PDF
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом).PDF
Ф4. Звіт про власний капітал.PDF
Аудиторський висновок УКФ 2015.PDF
Примітки до річної фін.звітності 2015.PDF
Баланс (звіт про фінансовий стан) 2016.PDF
Звіт про фінансові результати 2016.PDF
Звіт про рух грошових коштів 2016.PDF
Звіт про власний капітал 2016.PDF
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Примітки до фін. звітності 2016.PDF
Баланс (звіт про фін. стан) 2017.PDF
Звіт про фінансові результати 2017.PDF
Звіт про рух грошових коштів 2017.PDF
Звіт про власний капітал 2017.PDF
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