ІНСТРУКЦІЯ
заповнення форми
для реєстрації та отримання
компенсації по Програмі

Інструкція по реєстрації в Програмі

Початок роботи
по заповненню заявки на
сайті Програми
www.iqenergy.org.ua в
розділі
«Зареєструватись/Подати
заявку на грант».

Інструкція по реєстрації в Програмі

1.

Перед початком роботи
рекомендуємо
ознайомитись з
інструкціями по роботі в
системі.

2.

Після ознайомлення
натисніть «Далі».

! Важливо:
участь в Програмі можлива тільки при купівлі товару з Каталогу Технологій, який придбаний в кредит від одного з банків-партнерів.

Інструкція по реєстрації в Програмі
Після переходу з попереднього вікна
– в автоматичному режимі розпочинається
відтворення відео інструкції та завантаження Вимог
щодо документального оформлення проектів.
ДАНА ІНФОРМАЦІЯ Є ОБОВЯЗКОВОЮ ДЛЯ
ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЗАПОВНЕННЯ!

Інструкція по реєстрації в Програмі

1.

2.

3.

Перед заповненням форми реєстрації
необхідно ознайомитись з Правилами та
умовами кредитування.
Для зручності в заповненні форми
рекомендуємо користуватись
підказками, які містять додаткову
інформацію щодо заповнення полів.
Для продовження натисніть кнопку
«Далі».

Інструкція по реєстрації в Програмі

1.

Документ з Правилами та умовами
надання кредитів завантажується
окремим документом та містить всю
необхідну інформацію, яка буде
необхідна Вам під час співпраці з
Програмою.

2.

Документ завантажується в форматі PDF.

Інструкція по реєстрації в Програмі

1.

Необхідно надати згоду на збір та
обробку персональних даних
натиснувши «Я даю свою згоду»

2.

У випадку відмови від надання
згоди та натискання «Я не даю
своєї згоди» участь в Програмі є
неможливою.

Інструкція по реєстрації в Програмі

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Заповніть Інформацію про Вас:
звернення, прізвище, ім’я, по
батькові – українською мовою (як
в паспорті)
Прізвище та ім’я латинськими
буквами
Дата народження
Персональний ідентифікаційний
номер (10 чисел)
Номер мобільного телефону (без
коду країни та нуля в коді
оператора)
Адреса електронної пошти

! Важливо:
Уважно вказуйте адресу електронної пошти. Вся комунікація з представниками Програми буде відбуватись через електронну пошту
(зверніть увагу, що система не приймає електронні адреси в домені .ru)

Інструкція по реєстрації в Програмі
1.

2.

3.

! Важливо:
Ми ніколи не просимо вказувати весь номер кредитної карти чи інші дані по ній (CVV код).
Не розголошуйте дану інформацію нікому!

4.
5.
6.
7.

Виберіть назву банку в якому був
оформлений кредит чи кредитною
карткою якого було здійснено
придбання товару з Каталогу Технологій
Виберіть тип кредиту, в залежності від
формату проведення розрахунку за
товар. У випадку розрахунку кредитною
картою – виберіть «кредитна карта», у
випадку кредиту – «інший».
Вкажіть дату проведення розрахунку
кредитною картою. У разі, якщо Ви
проводили розрахунки картою в
рамках одного проекту декілька разів,
вкажіть дату проведення першої
покупки.
Вкажіть 4 останні цифри карти якою
була оплачена покупка.
Введіть код який Ви бачите на екрані.
Підтвердіть ознайомлення з Правилами
та умовами
Натисніть «надіслати форму»

Інструкція по реєстрації в Програмі
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Виберіть назву банку в якому був
оформлений кредит чи кредитною
карткою якого було здійснено
придбання товару з Каталогу
Технологій
Виберіть тип кредиту, в залежності
від формату проведення розрахунку
за товар. У випадку розрахунку
кредитною картою – виберіть
«кредитна карта», у випадку кредиту
– «інший».
Вкажіть дату укладання кредитної
угоди ( з банківської документації)
Вкажіть номер кредитної угоди.
Введіть суму кредиту в гривнях.
Вкажіть планову дату погашення
кредиту (з банківської документації).
Підтвердіть ознайомлення з
Правилами та умовами
Натисніть «надіслати форму»

Інструкція по реєстрації в Програмі

1.

2.

3.

! Важливо:
Нагадуємо, що запит на отримання компенсації потрібно подати не пізніше 4-х місяців з дати покупки

Після відправки форми на
реєстрацію Ви побачите
підтвердження отримання
реєстраційної форми представником
Програми
Ваш запит буде направлено до
банку, який видав Вам кредит, для
підтвердження його наявності та
актуальності.
По факту розгляду (декілька робочих
днів) Ви отримаєте відповідь на
вказану Вами електронну адресу. У
випадку підтвердження банком
форми Вам буде надіслано
посилання для заповнення форми на
отримання компенсації.

Інструкція по заповненню заявки на отримання гранту

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Після переходу за посиланням з електронного листа
Ви потрапите на заповнення форми для здійснення
верифікації
Частина інформації буде автоматично заповнена на
основі наданих Вами даних з попередньої форми.
Необхідно заповнити пусті поля (адреса електронної
пошти, місце проживання Клієнта)
Додатково необхідно вказати номер поточного
рахунку, який відкритий у валюті Євро в банку, де був
оформлений кредит.
Якщо у Вас, на момент заповнення форми, поточний
рахунок не відкритий, рекомендуємо якнайшвидше
звернутись до банку для його відкриття.
Ви не зможете отримати компенсацію якщо у Вас
немає поточного рахунку в Євро.
При заповненні заявки у разі відсутності відкритого
поточного рахунку в полі вкажіть 0.
Натисніть «далі»

Інструкція по заповненню заявки на отримання гранту

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

В розділі 2 вказуємо інформацію про місце
знаходження об’єкту інвестицій в енергоефективність.
Вводимо дані по місцю розташування
Вказуємо дані контактної особи на об’єкті, яка у
випадку необхідності зможе прийняти представника
Програми для проведення перевірки реалізованих
заходів.
Вибираємо категорію проведених заходів з
енергоефективності
Вказуємо факт наявності пристроїв обліку
Вводимо загальну площу приміщення (можна надати
приблизні дані – інформація використовується для
статистики), рік будівництва, кількість кімнат та вікон.
Натискаємо «далі»

Інструкція по заповненню заявки на отримання гранту
1.

2.

3.

4.
5.

6.

! Важливо:
Ви можете завантажити до 5 файлів включно, розміром до 2 Мб кожен. Приймаються типи
файлів: PDF, JPG, GIF, TIFF, PNG. Якщо у Вас більша кількість файлів - прохання об'єднати їх в
багатосторінковий документ формату PDF.
Зверніть увагу, що система не приймає архівовані файли

7.

В розділі 3 вказуємо інформацію щодо застосованих
енергоефективних технологій:
- номер сертифікату відповідності (який Ви згенерували
на сайті на етапі оформлення кредиту)
- вартість обладнання/матеріалів в гривнях
Наступним кроком необхідно завантажити скан копії
фінансових документів по обладнанню/матеріалах:
виписка по картковому рахунку (у випадку розрахунку
кредитною карткою), кредитний договір (для всіх інших
кредитів), фінансова документація що підтверджує
оплату
Вказуємо вартість монтажу та фінансову документацію
по ньому (якщо монтаж проводився підрядною
організацією)
Загальну суму інвестицій система підрахує автоматично.
Далі необхідно завантажити скан копії технічної
документації (сертифікат відповідності, технічний
паспорт, інструкція з монтажу, акти виконання
монтажних робіт (у випадку проведення підрядником),
гарантійний талон).
Обов'язково потрібно завантажити фото процесу робіт:
до початку монтажу, в процесі, та по його завершенню.
Вказуємо застосованих технологій (1 котел, 3 вікна іт .д.)

Інструкція по заповненню заявки на отримання гранту

1.

2.

В розділі 4 підтверджуємо ознайомлення та
прийняття Правил та умов отримання кредитів
та грантів, повноту та правдивість поданої в
формі інформації
Натискаємо кнопку «відіслати»

Інструкція по заповненню заявки на отримання гранту

Після відправки заповненої форми Ви отримаєте
повідомлення про успішне заповнення заявки та
отримання її представником Програми.

