
                                                      

  

 

Під компенсацію підпадають тільки товари з онлайн Каталогу Технологій 

на сайті IQ energy, підтверджені  

ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЩО ОБРАНИЙ УТЕПЛЮВАЧ ПІДПАДАЄ ПІД КРИТЕРІЇ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ IQ ENERGY - ЗГЕНЕРУЙТЕ СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ 

 
✓ Критерій товщини  
Під компенсацію підпадають проекти, де загальна товщина шару утеплювача становить: 
 

Стіни ≥ 100 мм 

Підлога ≥ 100 мм  

Стеля ≥ 200 мм 

 
✓ Критерій енергоефективності – Обраний Вами утеплювач має бути у Каталозі 

Технологій  
 
1)  Знайдіть відповідний УТЕПЛЮВАЧ у Каталозі Технологій  
2)  Роздрукуйте Сертифікат відповідності на обрану продукцію: 
2.1. Натисніть ДОДАТИ до СПИСКУ 
2.2. Натисніть на позначку КОРЗИНА у верхньому правому кутку 
2.3. Натисніть ЗГЕНЕРУВАТИ СЕРТИФІКАТ 
2.4. Збережіть сертифікат у себе на комп’ютері та/або роздрукуйте його 
 

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 
(фото або скан-копії) 

для подання на компенсацію: 
УВАГА!  
✓ Для подання заявки на компенсацію ваш КРЕДИТ має бути НЕПОГАШЕНИМ! 
✓ На момент подання заявки на компенсацію УТЕПЛЮВАЧ має бути закритим 

захисно-декоративним шаром: 

➢ СТІНИ: має бути нанесена захисна штукатурка (декоративна 
штукатурка або краска можуть бути відсутніми) або інше 
опоряджувальне покриття 

➢ СТЕЛЯ: має бути змонтована покрівля (металочерепиця, шифер, 
руберойд тощо) 

➢ ПІДЛОГА: має бути змонтоване підлогове покриття (бетонна стяжка, 
ламінат, паркет, лінолеум та ін.) 

ЯК УСПІШНО ОТРИМАТИ 
КОМПЕНСАЦІЮ ВІД 

КАТЕГОРІЯ: 

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ  
 

СЕРТИФІКАТОМ ВІДПОВІДНОСТІ 

супутні товари також підпадають під компенсацію, проте окремий 

сертифікат відповідності на них не генерується 



                                                      

  

 
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ: 

1. Фото етикетки кожного виду утеплювача та 
2. Фото всієї партії утеплювача та супутніх товарів, якщо вони придбані в кредит  

 
ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТАЦІЯ: 

3. Рахунок-фактура (комерційна пропозиція) із зазначенням найменування 
кількісті утеплювача та інших матеріалів 

4. Видаткова накладна 
5. 1ша сторінка кредитного договору (де вказані ПІБ клієнта та сума кредиту) 
6. І також -  

Для кредитів готівкою: 

• фіскальний чек АБО 

• Квитанція банківського 
переказу  

 

Для кредитної картки  
1) фіскальний чек  
2) сліп з терміналу 
3) виписка з рахунку (з дати 

першої покупки по дату 
подання заявки на 
компенсацію) 

ФОТО  
 

✓ ДО (стіна/стеля/підлога без утеплювача), ПІД ЧАС монтажу (з лінійкою щоб було 
видно товщину утеплювача і повністю змонтований утеплювач) та ПІСЛЯ (утеплювач 
закритий захисно-декоративним шаром) встановлення вікон 

✓ Також необхідно зробити окремо фото всіх фасадів, де встановлювався утеплювач 
 

 
 

 

ВАЖЛИВО! Для відшкодування УТЕПЛЮВАЧА з КОМПЛЕКТУЮЧИМИ (тепла 
підлога / фасадна система) 

Слід зазначити: 
✓ ПЕРЕЛІК всіх компонентів для влаштування теплоізоляції  
✓ Кількість ВСІХ компонентів конструкції  

 

ОЧІКУЙТЕ КОМПЕНСАЦІЮ НА СВІЙ РАХУНОК У ЄВРО ПРОТЯГОМ 3-5 ТИЖНІВ З ДАТИ 
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЯВКИ НА ВЕРИФІКАЦІЮ! 
 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВІДКРИТИ РАХУНОК У ЄВРО ДЛЯ НАРАХУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ! 

 

IQ energy дбає про розумну енергоефективність у вашій оселі! 


