Інформація, що надається клієнту щодо фінансових послуг
Компанією з управління активами (надалі – КУА) –
Товариством з обмеженою відповідальністю
«ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
згідно ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

1.Інформація про особу, яка надає фінансові послуги
1.1.

Найменування

Повне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
Скорочене: ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

1.2.

Місцезнаходження

01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30

1.3.

Контактний телефон

+38 (044) 584-38-73

1.4.

Адреса електронної пошти

tasasset@ukr.net

1.5.

Адреса, за якою приймаються скарги
споживачів фінансових послуг

01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30

1.6.

Найменування особи, яка надає посередницькі
послуги (за наявності)

(відсутня)

1.7.

Відомості про державну реєстрацію КУА

Код ЄДРПОУ: 37770013
Дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації:
14.07.2011, 1 072 102 0000 026569

1.8.

Інформація щодо включення КУА до
відповідного державного реєстру
фінансових установ

Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на
ринку цінних паперів, видане ДКЦПФР
Реєстраційний номер (№ запису в Реєстрі): 1846.
Дата включення в Реєстр: 14.09.2011р.

1.9.

Інформація щодо права на надання
відповідної фінансової послуги

Рішення №641 від 07.06.2016 року (строк дії ліцензії з 08.09.2016 року – необмежена) про видачу ліцензії
НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

1.10.

Контактна інформацію органу, який
здійснює державне регулювання
діяльності

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Веб-сайт: https://www.nssmc.gov.ua/
E-mail: info@nssmc.gov.ua
Адреса: вул. Московська 8, к.30, м. Київ, 01010
Тел.: +38 (044) 280 40 95; +38 (044) 280 85 95

2.Інформація про фінансову послугу
2.1.

Порядок визначення суми зборів, платежів, інших
витрат, які повинен сплатити клієнт (включно з
податками)

Визначається відповідно до діючого законодавства, та відображається в самому договорі.

2.2.

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти)
щодо фінансових послуг

Визначається умовами договору.

3.Інформація про договори
3.1.

Договір про надання фінансових послуг

В рамках здійснення діяльності з управління активами КУА укладає в інтересах інститутів спільного
інвестування наступні договори:
- Договори про надання строкової процентної позики,
- Договори розміщення-викупу цінних паперів,
- Договори купівлі-продажу цінних паперів (без участі проф. учасника фондового ринку)
- Договори права вимоги боргу, тощо.

3.2.

Наявність у клієнта права на відмову від договору

Визначається умовами договору.

3.3.

Строк, протягом якого клієнтом може бути
використано право на відмову від договору, а
також інші умови використання права на відмову
від договору

Визначається умовами договору.

3.4.

Мінімальний
строк
застосовується)

Визначається умовами договору.

3.5.

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

Право розірвання договору встановлюється індивідуально для кожного клієнта. На дату розірвання
договору клієнт має сплатити вартість фактично наданих послуг, якщо інше не передбачено умовами
договору.

3.6.

Порядок внесення змін та доповнень до договору

За письмовою згодою сторін.

3.7.

Неможливість збільшення фіксованої процентної
ставки за договором без письмової згоди
споживача фінансової послуги

Визначається умовами договору.

дії

договору

(якщо

4.Інформація щодо механізмів захисту прав споживачів фінансових послуг
4.1

4.2

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг
споживачів фінансових послуг

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних
схем,
що
застосовуються
відповідно
до
законодавства

1.

Позасудовий розгляд скарг споживачів здійснюється КУА шляхом розгляду письмових звернень
відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» за місцезнаходженням КУА. Перелік
контактних даних зазначено вище у реквізитах.

2.

Відповідно Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових
послуг» державне регулювання ринку фінансових послуг щодо ринків цінних паперів та похідних
цінних паперів (деривативів) здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. Розгляд звернень громадян у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян”. Адреса для
письмових звернень громадян: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30. Електронне звернення
можна надіслати на адресу: office@nssmc.gov.ua.

Відсутні.

