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До відома клієнтів ТОВ «ЛАКІ КРЕДИТ» 

 
ПОВІДОМЛЕННЯ від 31.01.2023 року 
 
про виключення ТОВ “ЛАКІ КРЕДИТ” з Державного реєстру фінансових установ та 
про зміну рахунку для оплати коштів за кредитним договором. 

 
 
Повідомляємо, що 29 грудня 2022 року Комітет з питань нагляду та 

регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного 
банку України прийняв рішення про виключення ТОВ “ЛАКІ КРЕДИТ” з Державного 
реєстру фінансових установ. Рішення прийнято відповідно до підпункту 4 пункту 560 
глави 68 розділу ХІ Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів 
фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових 
послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 
грудня 2021 року № 153, у зв’язку із прийняттям Національним банком України 
рішення про анулювання (відкликання) у ТОВ “ЛАКІ КРЕДИТ” усіх ліцензій на 
провадження діяльності з надання фінансових послуг. 

Натомість, ТОВ «ЛАКІ КРЕДИТ» залишає за собою статус Кредитора по вже 
укладених кредитних договорах (із забезпеченням заставою або без такого 
забезпечення), що відповідає нормам Цивільного Кодексу України. 

Внаслідок втрату статусу фінансової установи ТОВ «ЛАКІ КРЕДИТ» 
змінило номер рахунку в обслуговуючому банку АТ «КОНКОРД», МФО банку: 
307350. 

Наразі чинним рахунком для виконання Ваших грошових зобов’язань є 
наступний поточний рахунок у форматі IBAN -  UA773073500000026001001151003 

Номер коду ЄДРПОУ  43968299 та відомості про обслуговуючий банк - АТ 
«КОНКОРД», МФО банку 307350 – залишаються без змін. 

Наполегливо просимо Вас вказувати вірний номер кредитного Договору та 
П.І.Б. позичальника у разі здійснення оплат на поточний рахунок ТОВ «ЛАКІ 
КРЕДИТ». 
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