ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ
На виконання вимог ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» цим АТ «ІНГ Банк Україна» (далі – Банк) надає клієнтам-юридичним особам (далі
– Клієнти) наступну інформацію:
1. Інформація про Банк
Найменування
(повне та скорочене):

українською мовою:

англійською мовою:

Акціонерне товариство
“ІНГ Банк Україна”

Joint Stock Company
“ING Bank Ukraine”

АТ “ІНГ Банк Україна”

JSC “ING Bank Ukraine”

Місцезнаходження:

Україна, 04070, місто Київ, вулиця Спаська 30-А

Контактний телефон:

+38 044 2303030

Адреса електронної пошти:

kiev.news@ingbank.com

Адреса офіційного веб-сайту:

https://www.ingbankukraine.com/

Відомості про державну реєстрацію:

▪ Дата державної реєстрації: 15.12.1997
▪ Дата запису в Єдиному державному реєстрі про
включення до Єдиного державного реєстру відомостей
про юридичну особу: 26.08.2004
▪ Номер запису: 10741200000000836
▪ Ідентифікаційний код юридичної особи: 21684818

Інформація про включення до
Державного реєстру банків:

Зареєстрований Національним банком України
15.12.1997 р. за №271, включений до Державного
реєстру банків

Інформація щодо права на надання
відповідної фінансової послуги:
Контактна інформація органу, який
здійснює державне регулювання
діяльності Банку

Банківська ліцензія №190 від 04.12.2001 р.
Державне регулювання діяльності Банку з надання
банківських послуг здійснює Національний банк
України.
Контактна інформація Національного банку України:
▪ Телефон гарячої лінії: 0 800 505 240.
▪ Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9.
Більш детальна контактна інформація знаходиться на
офіційному веб-сайті Національного банку України:
https://bank.gov.ua/

2. Інформація про фінансову послугу
Перелік фінансових послуг, що
надаються Банком:

Перелік фінансових послуг, що надаються Банком,
зазначається на офіційному веб-сайті Банку в розділі
«Продукти та послуги корпоративним клієнтам»

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати
(проценти) щодо фінансових послуг
залежно від виду фінансової послуги:

Послуги надаються у порядку і на умовах,
встановлених договором між Банком та Клієнтом,
внутрішніми документами Банку і законодавством.
Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо
фінансових послуг залежать від виду послуги та
визначаються в договірному порядку між Банком та
Клієнтом.

Інформація про загальну суму зборів,
платежів та інших витрат, які повинен
сплатити клієнт, включно з
податками, або якщо конкретний
розмір не може бути визначений порядок визначення таких витрат

У зв’язку з отриманням фінансових послуг за договором
про надання фінансових послуг (у випадку його
укладання між Клієнтом та Банком), Клієнт може мати
грошові зобов’язання перед Банком та іншими особами
щодо сплати суми зборів, платежів та інших витрат,
включно з податками.
Інформація щодо грошових зобов’язань перед Банком
додатково буде доведена до відома Клієнта до моменту
укладання відповідного договору про надання
фінансових послуг шляхом надання Клієнту проекту
відповідного договору та/або шляхом надання Клієнту
доступу до тексту відповідного договору, розміщеного
на офіційному веб-сайті Банку.
Випадки, розмір та порядок сплати податків та інших
обов’язкових зборів і платежів визначається
законодавством України, в тому числі залежить від
правового статусу Клієнта, системи оподаткування, що
застосовується до діяльності Клієнта, та виду операцій,
здійснення яких пов’язане з обов’язком Клієнта
сплатити податки, інші обов’язкові збори та платежі.

3. Інформація про договір про надання фінансових послуг
Наявність у клієнта права на відмову
від договору про надання фінансових
послуг:
Строк, протягом якого клієнтом може
бути використано право на відмову
від договору, а також інші умови
використання права на відмову від
договору:
Мінімальний строк дії договору:

Не застосовується

Наявність у клієнта права розірвати
чи припинити договір, права
дострокового виконання договору, а
також наслідки таких дій:

Наявність у Клієнта права розірвати чи припинити
договір про надання фінансових послуг, права
дострокового виконання договору про надання
фінансових послуг, а також наслідки таких дій
визначається його умовами, якщо такий договір буде
укладено між Банком та Клієнтом.
Інформація щодо цього додатково буде доведена до
відома Клієнта до моменту укладання відповідного
договору шляхом надання Клієнту проекту відповідного
договору та/або шляхом надання Клієнту доступу до
тексту відповідного договору, розміщеного на
офіційному сайті Банку.

Порядок внесення змін та доповнень
до договору

Порядок внесення змін та доповнень до договору про
надання фінансових послуг визначається його умовами,
якщо такий договір буде укладено між Банком та
Клієнтом.
Інформація щодо цього додатково буде доведена до
відома Клієнта до моменту укладання відповідного
договору шляхом надання Клієнту проекту відповідного
договору та/або шляхом надання Клієнту доступу до
тексту відповідного договору, розміщеного на
офіційному сайті Банку.

Не застосовується

Не застосовується

