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1. Загальне

1.1. Споживачi мають право в пись,мовiй або уснiй формi, з урахуванням вимог
визначеtIих Законом УкраТни <Про зверн()ння громадян), направити Товариству з
обмеженою вiдповiдальнiстю кБIЗНЕС ПО:jИКА)) (далi - Товариство) своi пропозицiI
(зауваження), заяви (клопотання) i скарги (ла-iri- звернення),

1.2. Мову звернень та вiдповiдrэй на них визначае Закон Украiни кПро
забезпечення функцiонування yKpaiHcbKoi моtlи як дерrкавноi>.

l.З. Усне звернення:

Усне звернення надасться ToBaplacTBy спо}кивачем за допомогою засобiв
телефонного зв'язку через телефон <гарячоi лiнiТ>: 0800 21l503 (безкоштовно по всiй
територii Украiни) та записусться (ресструстьоя) посадовою особою Товариства.

|,4. Письмовезвернення:

Письмове звернення надсила€ться споживачем поштовим зв'язком на адресу
Товарис,гва: 011З3, м. КиIв, Печерський район, вулиця Генерапа Алмазова 13, офiс 524.
Письмов,е звернення також може бути налiслане з використанням мережi IHTepHeT, за
лопомогою системи отримання зворотнс|го зв'язку Товариства за посиланнями:
https://bizpozyka,com/ua/kontakty або https://getfin.com.ualcontacts або
https://tp,эzyka.com/uk/kontakty чи електронною поштою на адресу: office@bizpozyka.com.

2. Права та обов'язки споживача

,Z.1. Споживач мас наступнi права:

- звернутися до Товариства iз вiдповiдним зверненням, що стосуються
дiяльностi Товариства;

.- подаватидодатковiматерiалилсlзвернення;

- отримати вiд Товариства вiдпrrвiдь на звернення в строки визначенi цим
Порядком;

- iншi права, що перелбаченi законодавство Украiни та цим Порядком.

2.2. Споживач мас насryпнi обов'язки:

- дотримуватись вимог законодавства Украiни при поданнi звернення
Товарис,гву;
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- iншi обов'язки, що перелбаченi законодавством УкраiЪи та цим Порядком.

3. Права та обов'язки Товариства

3.1. Товариств0 ма€ наступнi права:

- зt}лишити письмове звернення с.поживача без розгляду у випадку не зtr}начення
мiсця проживання, або якщо звернення не пijlписане автором (споживачем), а також таке, з
якого неможливо встановити авторство (споживача);

- ПОВеРнУти звернення споживачу з вiдповiдними роз'ясненнями, у разi якщо
ЗВеРНеН]{я не мiстить даних, необхiдних для приЙняття обrрунтованого рiшення;

- iншi права, що передбаченi законодавство Украiни та цим Порядком.

3.2,Товариство ма€ насryпtti обов'язкlл:

- об'сктивно, всебiчно i вчасно пс,ревiряти звернення споживачiв;

- повiдомляти споживачiв про результати розгляду звернень;

- не доrтускати розголошення одержаних iз звернень вiдомостей про особисте
життя сltоживачiв без Тх згоди чи вiдомостеЙ. що становлять державну або iншу таемницю,
яка охог)оня€ться законом, та iншоi iнформацii, якщо це ущемлюс права i законнi iнтереси
споживачiв;

- iншi обов'язки, що передбаченi законодавство УкраТни та цим Порядком.

4. Вимоl,и до звернення

У зверненнi мас бути зазначено прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання
споживача, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозицii, заяви чи скарги,
прохання чи вимоги. Письмове зверненнj{ повинно бути пiдписано споживачем iз
зазначенням дати складання звернення. В елеtстронному зверненнi також мае бути зазначено
електро}Iну поштову адресу, на яку споживач\/ може бути надiслано вiдповiдь, або вiдомостi
про iншi засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового пiдпису при надсиланнi
електро}Iного звернення не вимагаеться.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертаеться спопйвачу з
вiдповiдними роз'ясненнями не пiзнiш як через десять днiв вiд дня його надходження, KpiM
випадкiв,, передбачених частиною першою cTaTTi 7 Закону УкраiЪи uПро звернення
громадян).

5. Звернення, якi не пiдлягають розгляду та вирiшенню

Вiдповiдно до Закону Украiни кПро звернення громадян) письмове звернення без
зазначення мiсця проживання, не пiдписанс: автором (авторами), а також таке, з якого
неможлрlво встановити авторство, визнасться аногtiмним i розгляду не пiдлягае.

Не розглядаються повторнi звернення вiд одного i того я( споживача з одного i того
ж питання, якщо перше вирiшено по cyTi та звернення осiб, визнаних судом недiездатними.

Повернення звернення /вiдмова у розглядi звернення не перешкоджас повторному
зверненtlю споживача до Товариства, якщо rlepecTaHyTb iснувати обставини, що стали
пiдставою для if повернення/вiдмови у розгля,шi.

6. TepMiH розгляду зверIIень

3вернення розzляdаюmься i вuрittlуюtпься у mермiн не бiльu.ле оdноzо мiсяця Bid dня
ix нudхоduсення, а Ti, якi не потребують додаl,кового вивчення, - невiдкладно, але не пiзнiше
п'ятнадц,яти днiв вiд дня Тх отримання.
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Япщо в мiсячний TepMiH вирiшити порушенi у зверненнi питання неможливо,
директор Товариства або особа, що його заплiняе встановлюе необхiдний TepMiH для його

розгляд\/, про що повiдомляеться споживач, який подав звернення. При цьому загальний
TepMiH вирiшення питань, порушених у зверненнi, не може перевищувати сорока п'яти днiв.

7. !'атою надходжеtIня звернення до Товариства е:

- яклцо звернення направлено споJtсuвачем засобамu поulmовоzо зв'язку - день
отримання (ресстрацiТ) звернення у Товаристlli;

- якulо звернення направлено за dопо.цло?ою сuсmемu оmрLшlання тBopomtozo
зв'язку Товарuсmва (ttttps:ttbizpozylca - день отримання (реестрачii)

звернен]:lя в контакт-центрi Товариства;

- якu4о звернення направлено елекmронною поtаmою на adpecy
office@bizpozykct.com - день отримання (реест,рачii) звернення у Товариствi;

- якulо зверненнп поlана засобамч mелефонноео зв'язку - дата прийнятгя

звернен-ня праuiвником контакт-центру Товаtrlиства.

Якщо Товариство I{e може дотрltматися зазначеного строку, то споживачу

повiдомлять про це у письмовiй формi з обrрунтуванням причин бiльш довгого строку

розгляд,/ та зазначенням нового строку розгляду звернення, з урахуванням, того, що

загальнlлй строк вирiшення питань, порушених споживачем, не може перевищувати 45

дrriв. На обгрунтовану письмовому вимогу сгtоживача TepMiH розгляду звернення може бути

скорочено.

8. Спосiб вiдповiдi tIa звернення

Вiдповiдь на звернення надасться сllоживачу з використанням засобiв поштового

зв'язку або електронного зв'язку на розсуд Товариства, якщо iнше не вказано споживачем у
зверненнi.

9. Вiлповiлальнiсть

Звернення, яке мiстить наклеп

посадових осiб Товариства, заклики до
ворожн(эчi та iнших протиправних дiЙ,

законод,авством У краiни.

Споживач може подати скаргу
посилаtlням в розлiл <Захист прав

предстaвництва Нацiонального банку

рrоtесtirэп.

i образи, дискредитацiю керiвникiв та iнших

розпалювання нацiональноТ, расовоТ, релiгiйноi
тягне за собою вiдповiдальнiсть, перелбачену

до l{ацiонального банку Украiни, перейшовши за

споrкивачiв> на сторiнчi офiцiйного IHTepHeT-

Укр,4iцц, а саме: https://bank.gov.ua/ua/consumer-

10. Зверlrення спожи(вача до Нацiонального банку Украiни

звернення споживача до Товариства не позбавляе споживача права на звернення при

наявнос,тi пiдстаВ iз заявоЮ або на оскарх(енНя дiйlбезДiя.llьностi до Нацiонfu,Iьного банку

YKpaTHlr.

TaKoxt, Спох<ивач може звернутись до Нацiонального банку Украiни, перейшовши

за посиланняМ в роздiл <Звернення громадян) на сторiнчi офiчiйного IHTepHeT-
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предстаI}ництва Нацiонального банку УкраТни, а саме: https://bank.gov.ua./ua./consumer-
protectio r/citizens-appeals.
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