Сайт Фінансової установи http://sfactor.com.ua/
1.

2.

2. Перевести логотип на державну мову

В розділі КОНТАКТИ
Адреса
Головний офіс:
Україна,
01033, м. Київ,
вул. Предславинська 28.
Для листування:
Україна,
01033, м. Київ,
вул. Предславинська 28

2. Виправити індекс відповідно до ЕДР - 03680

В розділі ПРО НАС
ТОВ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ»
Головний офіс:
Україна,
01033, м. Київ,
вул. Предславинська 28.
3.

В розділі :
Cвідоцтво
Повне найменування фінансової
установи:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНИЙ
ФАКТОРИНГ»
Скорочене найменування фінансової
установи:
ТОВ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ»
Офіційний email - a@sfactor.com.ua
Код ЄДРПОУ: 35310044
Місцезнаходження: Україна, 03680, м.
Київ, вул. Предславинська, буд. 28..
Свідоцтво про реєстрацію фінансової
установи, видане Нацкомфінпослуг
20.01.2011 р., серія ФК №270,
реєстраційний №13102578.

3. Внести коректні дані електронної пошти:
Офіційний email - info@sfactor.com.ua

4.

В розділі Правова інформація
ЗВІТНІСТЬ

4. Доповнити розділ
Балансом за 2019 рік (у вкладенні)
та після подачі в податкову баланс за 2020 рік

5.

В розділі Правова інформація додаток
Публічна інформація
Розмістити нові документи

5. Замінити на додаток в новій редакції
(у вкладенні)
Умови користування
Політику конфіденційності та захисту
персональних даних

6.

Політику cookie
7.

8.

Розділ: Про нас
Графа – державне врегулювання
Національний банк України, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг:
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська,
9, тел. 0 800 505 240
Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів:
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса
Грінченка, 1, тел. +38 (044) 279 12 70
Розділ «Про нас»
Правова інформація

1.Замінити Національний банк України, що
здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг на Національний
банк України

Виправити граматичні помилки.

Ми цінуїмо довіру Клієнтів та повагу
акционерів
до
діяльності
нашої
компаниії.
9.
Розділ «Про нас»
Правова інформація

Завантажити скан свідоцтва.
(у вкладенні)

Свідоцтво на знак для товарів і послуг
10.

Розділ головна

Виправити помилки, вказавши правильно:
1.Інновації
2.Використання інноваційних технологій і
програмного забезпечення, дозволило нам
запропонувати унікальні фінансові рішення
для клієнтів Retail ринку України. Завдяки
цьому, ми здатні запропонувати фінансування,
навіть, для клієнтів, яким Банки відмовили у
кредитуванні.
3. Клієнт
Клієнтоорієнтованість - наша особлива
здатність як компанії вчасно визначати
бажання наших клієнтів. Наявність великого
переліку фінансових рішень дозволяє
фінансувати не тільки юридичних осіб, але і
фізичних осіб, яким з тих чи інших причин
відмовили у Банку.
4. Піклування
Використання передових технологій захисту
інформації дозволяє нам бути впевненими в
захисті ваших прав користувача. З нами ви
можете бути впевнені в збереженні

персональних даних згідно чинного
законодавства України.
5. Сервіс
Клієнтський сервіс, запропонований нашим
клієнтам, відповідає найкращим існуючим
стандартам серед компаній фінансового
сектору України. Наші сервіси допоможуть
вам цілодобово, 24/7, користуватись всіма
кредитними програмами та найкращою
клієнтською підтримкою.

11.

Розділ «Контакти»

Виправити граматичні помилки, вказавши
правильно:
Якщо ви маєте ділову пропозицію або інші
питання, будь ласка, заповніть наступну
форму, щоб зв'язатися з нами.

12.

В розділ послуги внести зміни
http://sfactor.com.ua/about.php

Додати наступні скани документів:
Правила надання гарантій та поручительства
Правила надання послуг з фінансового лізингу
Правила надання послуг з факторингу
Примірний договір про надання гарантії
Примірний договір поручительства
Примірний договір фінансового лізингу
Примірний договір надання послуг з
факторингу

13.
В розділ послуги внести зміни
http://sfactor.com.ua/about.php
ПЕРЕЙМЕНУВАТИ ФАЙЛ
Послуги з фінансового лізингу НА

право надання послуг з фінансового лізингу
(розпорядження Нацкомфінпослуг від
06.06.2019 № 1037);

ПЕРЕЙМЕНУВАТИ ФАЙЛ
Послуги з надання гарантій та
поручительств НА

право на надання гарантій (розпорядження
Нацкомфінпослуг від 06.06.2019 № 1038).

