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1. зАгАльнI положЕнIlя
1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНLЯ
(БIЗНЕС КАПIТАЛ>> (надалi <<Товариство>) у своiй дiяльностi при наданнi коштiв у позику, в тому числi i на

УмоВах фiнансового щредиту, за рахунок власних коштiв, дотриму€ться
фiнансових посJryг.

цих Правил, що р9гулюють порядок надання

1.2.ПРавшrами Визначаються уI\{ови та порядок укладання договорiв про надання коштiв у позику, в тому
Еа У]иоВах фiнансового кредиту з клiентами, порядок ix зберiгання, а також зберiгання iпших документiв,
пов'язаних з наданIuIм цього виду фiнансових посJýrг, порядок доступу до докуý{ентiв та iншоТ iнформацii, пов'язаноi
З наДаншIМ фiнансових послJд, та систему захисту iнформацii, порядок проведеншI внутрiшнього контролю щодо
ДОТРИМаНIUI ЗаконодаВстВа та внутрiшнiх реглаruентуIочих документiв при здiЙсненнi операцiЙ з наданшI цього виду
фiнансових посл)л, вiдповiдальнiстъ посадових осiб, до посадових обов'язкiв яких належать безпосередня робота з
клiеЕтами, укладання та виконанIuI зч}значених договорiв.
ЧИСЛi

i

2.

}МОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРIВ

2.1, Надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту здiйснюетъся на умовах iх
ПЛаТНОСТi (вшrючно з yciMa випJIатами Товариства), шляхом )rкJIаденIц договору наданнlI коштiв у позику, в тому
числi i на умовах фiнансового кредиту.
2.2. Щоговори цро надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту, якi укладаються
Товариством з метою наданшI фiнансових послуг повиннi мiстити icToTHi умови передбачснi цими Правилаruи.
,Щоговiр Про надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту повинен мiстити
насryпнi )д4ови:
r нвзву документа;
о наЙмеrryвання, ад)еса та
реквiзити cTopiH .Щоговору; найменрання, мiсцезнаходженюI юридичноi особи;
.прiзвище, iм'я i по батьковi фiзичноi особи, яка отриму€ фiнансовi послуги, та if адlесу;
. цреДМет .Щоговору, наЙменlъання фiнансовоi операцiТ; TepMiH, та порядок нарах)rвання процентiв;
. умови забезпеченrrя;
.РОзмiр фiнансового активу, зазначениЙ у грошовому виразi, строки його BHeceHHrI та уN{ови

взаеморозрахункiв;
. TepMiH; строк дii договору;

.порядок змiни i припинення дii договору;

.права та обовkзки позичЕlльника за.Щоговором про наданшI коштiв у позику, в тому числi

фiналсового кредиту;

i

на умовах

.права та обов'язки Товариства; права та обов'язки cTopiH, вiдповiдальнiсть cTopiH за невиконання

неналежне виконання умов договору;

або

.пiдтвердження, ознайомленrrя клiента з нормЕlI\4и ч.2 cTaTTi 12 ЗаконуУкраiни <Про фiнансовi пос.тцrпл та
державне реryJIюваншI ринкiв фiнансових послуг);
опiдтвердженltя, ознайомлення Клiеrгга з ПравилаL{и про порядок надан[uI коштiв у позику, у тому числi i на
}мовах фiнансового цредиту;
. вiдповцальнiсть cTopiH;
. особливi умови за .Щоговором про надання коштiв у позику, в тому числi i на
)rмoвax фiнансового кредиту;
. порядок дострокового поверненшI;
. iншi умови за згодою cTopiH;
оюриди.пri аДреси

i

реквiзитlа cTopiH ,Щоговору про наданшI коштiв

фiна:rсового кредиту;
. пiдписи cTopiH Щоговору;

у

позику, в тому числi

i

на умовах

. виомостi щодо ознайоN,IJIенIrI позичаJIьника з уN.IоваI\,Iи Закону УкраiЪи <Про захист прав споживачiв>;
2.3. Укладення .Щоговору про-чрдання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту
здiйсrпоеться при пред'явленнi товариству насцrпних доrgrтлентiв :
. заJIви на iм'я Товариства;
о ксерокопii паспорта;
. анкети позичtlJIьника за встановленою формою;
одля прlцбання ToBapiB через тортову мережу - рахунок-фактуру або буль-який iншиЙ доку1\{ент, що
пiдтверджуе BapTicTb ToBapiB i в якому зазначено покупця за рахунком-фактурою (позичальника) i пiдтверджуеться
поставка товару клiентовi.
За вимогою Товариства, позшIЕIJIьник повинен додатково надати HacTlTlHi док)rменти:
окопiю довiдки про присвосння iдентифiкацiйного коду;
.док)rмецт, що пiдтверджуе наявнiсть постiйного мiсця роботи у фiзичноi особи;

заробiтнуплату;

'

одовiдда про
о шлсьмовий
розр ахупок погашення кредиту (економiчне обгрунryвання) ;
.На РеконсlрУкцiю та ремонт - документи, що посвiдч)aють право власностi позIЕIальника на об'ект ремонту
та кошторис робiт;

.Док)rменти,

що пiдтвердж},ють црrIво власностi на маЙно позичtшьника або мЙно поруIителя,

передастъся у заставу;

що

.нотарi€lльно

оформлена письмова згода чоловiка (дружини) Заставодавця
па передачу майна (нерукомого

або транспортного засобу) в заставу - в
разi, якщо майно було придбано в перiод шлюбу та с спiльною сумiсною
власнiстrо подружжя;

оiншi документи на розсуд Товариства, нообхiднi
для прийняття рiшення стосовно
цози1IltJIьникУ;

надання

кредиту

оюридичнi адреси i
реквiзити cTopiH flоговору;
о пiдписи cTopiH
,Щоговору.

коштiв у позику, в тому числi i на )д4овах
],i:,1Y::1т::ilyД",i:вiр проднянадашш
його,.*о"u,,й
;;й'Й;";;;Ы;ЫЫ
"uбрч тч"ж.:::з1,_: :9:: ].":Ъий
КРедитможе надаватись То"uр"йоr, Й;;;ЙЪЫ;;Ji5iо"оооr,
]_1:'^._Рl"ЧСОВИй
оу готiвковiй

фiнансового кредиту

формi;
о
у безготiвковiй формi;

. спIIати BapTocTi ToBapiB,
робiт (послlт) згiдно paxyHKiB та
Умови надашUI Позики, якщо це обрловлено
Договором:
r у безготiвковiй
формi;

зЕUIв.

. сплати BapTocTi ToBapiB,
робiт (послуг) згiдно paxyHKiB та зЕU{в.
2,4,2, Поrалlення та BHeceIIHrI IIлати за користування ним
здiйснюеться

2,4,З,

У РаЗi

таким чином:

ПОРУШеННЯ )rMoB ,ЩОГОВОРУ,

у вiдповiдностi до умов.Щоговору.

у тому числi у разi викорисru"",
aЪ ,rр"a"uчaнням, товариство
мас правО вимагатИ достроковоГо погашенIШ та дострокового
""
внесецня позичальником
iнших платежiв,

передбачених,Щоговором.

2.4.4. Оформлення, облiк

законодавством Украiни.

i

коцтроль за здiйсненням операцiй

2,4,5, ФакТ повногО виконанIUI позич€шьниКом
вiдповiдним актом.

3.

погашення ведеться згiдно

з

чинним

фiнансових зобов'язань за .Щоговором може оформлятися

видИ позик, в томУ числI I нА )rMoBж ФIIIАнсового крЕдиту
тд порядок
НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТIВ ЗА КОРИСТУВАННЯ НИМИ

3,1. Класифiкуtоться за такими
3.1. 1. За строком користуванIuI:

о
.
.

з

ознакЕtми:

з TepMiHoM погаrIIення до З мiсяцiв вкrлочно;

з TepMiHoM пог2rlrення вiд 3 мiсяцiв до 12 мiсяцiв вкJIючно;
З TepMiHoM погяrттення бiльше 12 мiсяцiв.

3.1,2. За цiльовим призначеннlIм:

.
.
.
.
.

споживчi;

на придбання автомобiлiв;

пцприемницькi;

на придбаtrня, будiвництво, ремонт,
реконструкцiю житла;
iншi потреби.
3.1.3. За piBHeM забезпеченостi:
незабезпеченi;
забезпеченнi (застава, порука, гарантiя).
3.1.4. За piBHeM дориманюt вст.lноВленого
режиму сплати:
з нормальним режимом сплати;
, простроЧений - за якиМ порушенIUI встановленого режиму сплати нс перевищус

.
о

.

1 2 мiсяцiв;
яким порушеншI встановленого режиму сплати перевищуе 12 мiсяцiв;
безнадiйний - за яким ймовiрнiсть поверненпя €
дуже низькою (здiйснення стягненнr[ неможливе,
судовий процес безуспiшний, миIцв TepMiH позовноi
давностi тоЙЬ);

,
о

неповерцений

_

за

З,2, Супrа визначаеться

З

урахуванняМ Iшатоспроможностi позичальника

домовленiстю cTopiH шляхом внесеншI вiдповiдних змiн до
ДЪговору.

З,З, Надання коштiв у

в тому числi

i

тtu

i може

змiнюватись за

yrb"u* фйu".оuо"о кредиту базусться на бальнiй системi

фозраховуеться автомап{чЕо з "оз"*у,
допомогою алгоритму, що визначаеться вiддiпом ризикiв та затверджуеться вищим
керiвництвом), Функцiонування баrrьноi системи перiодично перевiряються
вiддiлом ризикiв на ocHoBi попереднього
-(зворотlrе 'тестрання).

фlнкцiонуваннЯ системИ фiнансовиХ кредитiв

Yci ,ri"'

керiвництвом та архiвуються у спецiапьному порядку.

затверджуються вищим

3,4, Проценти за,Щоговором попередньо визначаються
у графiку погашення за кожний фактичний отрок
користуванIilI коштiв у позику, в тому числi i на
умовах фiнЪнсового кредиту i починаються з першого дня
отримання позичальником суми, а гц)ипшшеться з остаточним iT погашенням.
3,5, Процентна ставка за договором надЕ}нюI коштiв позику, в тому числi i
на умовах фiнансового кредиту
у
фiксована, Фiксована - процентна ставка е незмiнною ,роr*о,
усього цредитного договору. Встановлений
договором розмiр фiксованоi процентнот ставки не може бугиъбiльшено в односторонньому
порядку,
Для цiлеЙ розрахункУ процентiв за фiнансови, *iед"rо' використовуеться мiсячна ставка Ёа
ocHoBi року,
що скJIадаеться з 365 днiв.
3,6, За бажанням Позичальцик мае прЕlво достроково повернути кошти позику,
в тому числi i на умовах
у
фiнансового кредиту, у тому числi шляхом збiлЪшенн,
перiодичних виплат.

"1-"

3.'7.

У

випадку неповернення коштiв у позику, в тому числi

i на умовах фiнансового кредиту Товариство

мас право прlйнятrа у заставу майно та реалiзрати, у вiдповiдностi до чинного законодавства або вчинити iншi дii,
передбаченi чинним Законодавством УкраiЪи, з метою повного погашення.

4.

ПОРЯДОК ЗБЕРIГАННЯ ДОГОВОРIВ ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ПОВ,ЯЗАНИХ З НАДАНIIЯМ

ФIнАнсових IIосл}т.

4,1. ,Щоговори цро наданrrя коштiв у позику, в тому числi i на )дdовах фiнансового кредиту зберiгаються
гIротягом п'яти poKiB пiсля виконанIIJI взаемних зобов'язаrъ або припиненшI договору. .Щодатки до договорiв
зберiгаrоться рttзом з вiдповiдними договорами.
Yci укладенi договори та iншi документи зберiтаються у металевiй шафi. ОпрацюваннrI документiв,
передачу ix в apxiB та зберiгання архiвних документiв проводить вiдповiдальний працiвник.
,Щокументи, cTBopeHi за допомогою персонrrльного комп'ютера, зберiгаються на загщIьних пiдставах,
Вlцача договорiв (ixHix копiй) у тимчасове користування cTopoHHiM особам та установам здiйснюеться з
дозволу керiвництва Товариства. На видану справу заводиться картка-замiнник справи таlабо робиться запис у
вiдповiдному журналi, у якiй зазначаеться пiшlоздiл Товариства, яким було укладено договiр, номер договору, дата
його укладення, а також кому видана справа, дата'fi повернення.
Вилучення документа iз справи постiйного зберiганrrя забороняеться. У виняткових випадках вилуленЕя
договору допускаеться з дозволу Щиректора з обов'язковим залишенIшм у справi завiреноi копii договору,
4.2. .Щоговори групуються у справи пiсля закiнчення дiловодного року. Справи постiйного i тривалого
cTpoKiB зберiгання пiдпягають такому оформленню: пiдшивання в обкладинку з твердого картоIIу, нуплерацiя
аркушiв у справi; складання пiдсупtкового нfiIису; складанIfi (у разi необхiдностi) внутрiшнього опису докlментiв;
оформлешня обкладинки справи.
,Щоговори тимчасового зберirання, сформованi у справи, не пiдшиваються, аркушi не нумеруються,
угочнення елементiв оформлення обкладинки не здiйснюсться.
Визначенrrя докуtлентiв для знищеншI i складання провадиться пiсля пiдготовки описiв справ постiйного i
тривЕlлого зберiганrrя за цсй же перiод; акти про видi}лення документiв дJuI знищеншI, що н9 пiдлягають зберiганню,
рOзгJuIдаються керiвником одночасно з описами справ.

порядок достуItу сIIоживАчIв ФIнАнсових послуг до доку1}IЕнтIв тА Iншоi

5.

IНФОРМАЦIi, ПОВ,ЯЗАНОi

5.1.

З

НАДАНIIЯМ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ФIНАНСОВОЮ

устАновою.

,Щоступ та використанIuI документiв та iншоi iнформацii в паперовому вигJIядi та електронному виглядi в

Товариствi здiйснюеться вiдповiдно до наступного порядку:
OKpeMi документи Товариства використовуIоться в роботi лише тих структ}рних пiдроздiлiв Товариства, якi
уповноваженi здiйснювати користування такими документами вiдповiдно до cBoix функцiональних (сrцокбових)

обов'язкiв на пiдставi вiдповiднlтх статугних докуtиентiв Товариства та вiдповiдно до cBoix службових обов'язкiв;
,Що документiв з обмеженим доступом вiдносяться шаступнi документи, якi не пiдлягаютъ опублiкуванню та
гryблiчкому поширенню:
r Протокоrш засiдань ревiзiйноi koMicii;
о Рiшення посадовоi особи про наданшI фiнансовоi послуги;
о ЗBiTlricTb до органiв державноi влади за винятком iнформацii, яка пiдлягас опублiкуванню, вiдповiдно до
вимOг чинного законодавства;
Щоговори з клiентадли Товариства та ix особовi справи;
Кадровi дочrменти;
Вхцна та вихiдна кореспонденцiя Товариства;

r
о
о
о

ЩоI'ументи

Товариства.

по фiнансовому MoHiTopшtry вiдповiдно до окремих внугрiшнiх положень

i

докlментiв

,Щокументи з обмеженим доступом, що зберiгаються в Товариствi, видаються виконавцям дJuI тимrIасового
KopиcTyвt}HIuI тiльки у примiщення Товариства. .Щокlменти Товариства з обмеженим доступом надаються у
тимчасове користув€}нIu{ тiльки Taкlfi\d|cTopoHHiM особам, якi е повноважними цредставниками компетентних органiв
державноi влади з дотриманням вимог законодавства. На видану справу заводитьýя картка-замiнник сцрави, у якiй
зшЕачаеться Еомер справи, пiшlоздiл Товариства, яким було укпадено договiр, номер договору, дата його укладеЕня,
а також кому видана справа, дата i] пoBepHeHIUI.
5.2. Bci докуI\,Iенти повиннi знаходиться в примiщення, а випадках, передбачених законодавством, - у сейфi,
що уЕеможJIивлюе ix викрадеЕIu{, псуванюI або знищення.
,Що службовоТ iнформацii вiдноситъся будь-яка iнформацiя про укJIадснi договори про надання фiнансових
послуг або iнформацiя, пов'язана iз розглядом документЬ щодо наданшI фiнансовlтх пOслуг, наявна у Товариствi, що
не € загtIJIьнодоступною, i яка ставить осiб, що володiють такою iнформацiею в сиJry свого службового становища,
трудових обов'язкiв або договору, укладеного з Товариством, у переважне становище в порiвняннi з iншими особами
(далi - слуя<бова iнформацiя),

Особи, що володiють службовою iнформацiею, пов'язаною iз наданнJIм фiнqнсовоi посл)ли, не мають права

пфедавати ii TpeTiM особам.

зi сrryжбовою iнформацiею, яка вiдноситься до вiдомостей конфiденцiйного характеру,
на
пiдставi
розпоряджень Керiвника Товариства та здiйснюетъся у вiдповiдностi до Статуту
регпаментуеться
Порядок роботи

Товариства та чинного законодавства Украiни.
Спiвробiтники (посадовцi) Товариства не мають права використовувати в особиотих цiлях i/або rrередавати не
уповноваженим на те особам сrгужбову iнформацiю

i мiсць зберiгання документiв, що мiстять
5.З. ПроцедУра захистУ робочиХ мiсць спiврОбiтникiв Товариства
використання, передбачае
й
непраВомiрного
службовУ iнформацiю, вiд бЬзпереШкодЕогО доступу, спостережеНrrя
наступнi заходи:
: викJIючити
_____*_л_t____
можJIивlсть
чином, щоб
о розмiщення робочюr мiсць спiвробiтникiв Товариства таким
MoHiTopiB;
на
екранах
вiдбитоi
несанкцiонованого перегJUIду документiв i iнформаuii,

використанЕя, що
.використання надiйrмх систем захисту службовоi.iнформацii вiд неправомiрного
iнформацii, витоку службовоi iнформацiТ;

охороIUпоть

"iд "rpu""
о розмiщення документiв; що мiстять службову iнформачiю,

у

примiщеннях, доступ

у якi

обмежений

ЗаСОбаМИ;

ТеХНiЧНИМИ

п() закiнченню робочого дтrя,
контропю
доступу;
а такоЖ використанНя дJUI цьогО технiчниХ засобiв
металевих), фйл. зберiгання документiв, що мiстять сшужбову iнформачiю, у сейфах, шафах (як правило,

,-ooi Ti
гтiп пхопонч
охорону n(
й mтлйtляннq
прийманrrя пiд
режимних примlщень
. використання процедури здачi

боксах або

в

спецiально обладнаних примiщепнях,

що

""*oro"u*or.

несанкцiонований дооryп

до

сlryжбовоТ

неправомiрне використtшшI;
тому
. реryлярне rrро*a!""о перевiрок дотримання заходiв, пIо забезпечуrоть конфiденцiйнiсть дiловодства, у
числi мiсцьЪберiгання документiв, що мiстять службову iнформацiю;
мiнiмiзують несанкцiонований доступ
.
документiв, що мiстять сryжбову iнформачiю засобами, що
iнформацii i

Ti

доставка

до неi i ii неправомiрIIе використанЕя;

. укJIадення договорiв про нерозголошенн,t конфiденцiйноТ iнформацii,
iнформаrrii з обмеженим достуrrом
5.4. ВiднесеЕIUI, порядок доступу та умови припиненЕя ДОСт\J/пу до
зЕжонодавством,
встановленому
порядку,
здiйсrтюеться у вiдповiдпостiiз рiшенням Керiвника Товариства у
особи, в межах iх
посадовi
ix
.urо"р"дрurrня,
5.5, Органи державноi впади та Ър.*" мiоцЪвого
службовоi
отримаЕня
на
право
мають
запиту,
цисьмового
пiдставi
повноваженЬ, визначенИх зЕжонодаВствоr,
"u
Украiни,
зЕжонодавства
чинного
iнформацiТ викJIючно у вiдповiдностi до вшr,rог
тл__л.,лmп
wппъgпп
Товариства, Уповноваженr
забезпечуеться право доступу до iнформацii щодо дiяльноётi

5.6. Клiенry

iнформацiю:
шосадовi особи зобоъ'язанi на вимоry клiента надати наступну
о

вiдомостi про фiнансовi показники дiяпьностi Товариства та

ii

стан,

якi пiдлягають

обов'язковому

оIIрилюднsнню;
. перелiк керiвникiв Товариства та ii вiдокремлених пiдроздiлiв;
. переrriк посJI}т, що надаються Товариству;

цiну/тарифи фiнансових посл)г;
членiв Ti виконавчого органу, та перелlк
кiлькiсть акцiй фiнансовоi установи, якi знаходяться у впасностi
п'ять вiдсоткiв;
осiб, частки яких y aruryr"ory капiiалi Товариства перевищуIоть
iнформацiю, право па отриманнJI якоi закрiплено в
та
послуг
надання
о iншry iнформацiю з IIитЕlнь
фirru"aо""*
законах Украiни.
__л__1j*л__..:у..,:л_, i,,,tл*
конфiденцiйнiсть iнформаuii,
5.7. Посадовi особи керiвних органiв та працiвники Товариства забезпечують
iнформачiю,
тасмницю таlабо службову
що Еадасться Клiентом i станоЪить його комерцiйну
Клiснту_згiдно з вимогамп cTaTTi
5.8. Уповноважена особа ТоваристваЪобов'язана цадаТи iнформачiю
та
ришкiв фiнансових послуг", Закону
о

о

держа*"е р..уrrlo"анця.
12 Закону Украiни ''Про фiнаrrсовi послуги
iнформацii КлiентУ таlабо розкриття
<<Про iнфоРмацiЪ> Ъа iншиХ .u*о"одu"r"х aKTiB, щЪдо "uдu"ня

УкраiнИ
iнф

ормацii державним органаNr.

Клiснта з ПРаВИЛаМИ ПРО ПОРЯДОК НаДаНШI
5,9. уповно"u*""u 9соба товариства зобов'язана ознайомити
належним чиЕом,
коштiв у позику, у томУ чиtлi i на умовах фiнансового кред{ту

6.ПоРяДокПРоВЕДЕнIIяВнУТРIШнЬоГоконТРоЛЮЩоДо-доЗ-gУjgч.--.

ПРИ ЗДIИСНЕННI
ЗДКОНОДДВЬТВД ТД ВНУТРIШНIХ РЕГЛАМЕНТУIОЧИХ ДОКУМЕНТIВ
ПОСЛУГ,
ФIНАНСОВИХ
ОПЕРАЦIЙ З НАДАННЯ
внутрiшнiй аудит (контроль),
6.1 За рiшентrям Загальних Зборiв окремою посадовою.особою, що проводять
iншiй юридичнiй особi, якi мають бездоганну дiлову
може визначатися особа, яка також rrрurrrоa ai сlмiсництвом в
менцlе нiж два рокrл,
репутацiю та досвiд роботи не
(контроrпо) :
аудиту
I]iль внутрiшнього
1) надання незаJIежних,

об,ективних суджень, висновкiв i оцiнок щодо:

достатностi та ефективностi систем управлiння;
вiдповИностi дiяльностi вимогам зtжонодавства Украiлли;

вiДповИностiзДiйснюваноiдiя.тьностiвимогаМвнУгрiшнiхдокlментiв;
пiдроздiпами та розподiлry обов'язкiв
ефективносТi процесiВ делег}ъаннЯ повноважеН" *i* сrру*турними

мiжними;

ефектl,tвностi використанIUI н,швних ресурсlв;
: l _-_- -_--:_-__
1.,технологlи;
та мiнiмiзацif ризикiв вiд використ** ]"poj_y1l1Tlj "]"::м
ефективностi
недолlкlв;
та
""*oi"".u"o
на зменшенНя ризикiВ
усуЕеннJI
достатцостi i ефективноСтi заходЬ, сцрямованиХ
,
2) сприянтrя в попiппrеннi якостi системи управпiння,
внутрiшнього аудиту (контролю);
рiчне шланувашUI завдань сrryжби
пJIаном;
реалiзацiя завдань згiдно iз затвердженим
своечасн9 надання звiтiв органу управлiнтrя;
сцриrIння органам управлiтrrrя в покращеrшi системи управлiння;

монiторинг впроваджено .,руп"ур,ими пiдроздiлами прийнятих рекомендацiй;

в1UIвлення сфер потенцiйних збrтгкiв, сщ)иlIтливих
присвоення коштiв;
взасмодiя iз зовнiшнiми аудиторами;

аналiз висновкiв зовнiшнiх аудиторiв

умов дJUI шахрайства, зловживань 1 незаконного

та здiйснення монiторингу виконання рекомендацiй зовнiшнiх

аудиторiв;
взаемодiЯ з iншимИ пiдроздiлаМи у сферi органiзацiТ контролю i монiторингу системи управлiння;
таких розслiдувань;
участъ у с.тryжбових розслiдраннл( та iнформрання органiв управлiння про результати
(контролю).
аудиту
внутрiшнього
якостi
i
пiдвищення
розробка та вцровадження програм оцiнки
6.2. Порядок проведенIш:
1) отритчryвати необхiднi документи, якi стосуються предмета внугрiшнього аудитУ (КОНТРОЛЮ);
2) проводити плановий та позаплановий внугрiшнiй аулит (контроль);
3) залуlати у разi необхiдностi працiвникiв iнших стр}ктурнrтх пiдроздiлiв дJIя виконання поставлених
перед службою внуrрiшнього аудиту (коrrгролю) завдань;
4) мати безперешкодний доступ до структурного пiдроздiлу, що перовiряеться, а т€кож у примiщення, щО

використовуються дJuт зберiгання докуплентiв, матерiальних цiнностей, отримувати iнформаuiю, яка зберiгастъся на
електронних носiях iнформацii;
5) отримувати необхiднi пояснення в письмовiй чи уснiй формi вiД ПРаЦiвНИКiВ;

пЪрсвiрЯти розрахУнково-касовi документи, правочини, фiнансову i статистичну звiтнiсть, iншу
документацiю, а у разi необхiдностi - перевiрятl,t наявнiстъ майна;
7) пiдготовка та свосчасне подання звiтiв та повiдомлення про виявленi пй чао проведешUI цього

ф

внугрiшнього аудrrry (контропю) недолiки та ризики;
6.3. ,Щля перевiрок фiнансовоТ дiяльностi Товариства можугь зЕtлу{атися спецiалiзованi служби, в тому числi
й аудиторськi. За результатами внутрiшнього аудиту (контрошо) поточноi дiяльностi служба внутрiшнього аудиту
(контролю) не рiдше нiж один р:в на piK звiryе директору Товариства, Звiт служби внутрiшнього аудиту (контроrго)
пiдшаЪусться кёрiвником структурного пiдlоздiлу або окремою посадовою особою, що цроводять внутрiшнiй аудит
(ко11гроль), У звiтi викладаються виявленi недолiки в дЙльностi, порушеннlI ВиМог законОДаВСТВа, IIРИЧИНИ, ЩО
зумовили TaKi нодолiки таlабо порушеншI, а також пропозицii щодо ix усунення.

1. ВЦПОВЦДЛЬНIСТЬ ПОСАДОВИХ
БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА

З

ОСIБ, ДО ПОСАДОВИХ ОБОВ,ЯЗКIВ ЯКИХ IIАЛЕЖИТЬ

КJII€НТАМИ,

УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРIВ.

7.1.Посадовi особи Товариства, до посадових обов'язкiв яких Еttлежить безпосередня робота з клiснтами,
укпадання та виконанЕJI договорiв зобов'язанi:
- викоЕуваТи cBoi поЪадовi обов'язкИ на пiдставi посадових iнструшriй, цих Правип та вrгутрiшнiх

регламентуIочих документiв Товариства;
- керуватись у своi роботi чинним законодавством Украiни;
- надавати органам контролю Товариства документи, необхiднi для контродю вiдповiдностi здiйсноннJI ними
своiх посадових обов'язкiв;
- Еадавати iнформацiю про виконаЕIIrI ними посадових обов'язкiв органам контролю Товариства;
- не завдавати шкодИ iHTepecaM Товариства, не порушувати прав та iHTepeciB клiентiв Товариства;
- нести встановлсну законом майнову вiдповiдапьнiсть.
'l ,2 Посадовi особи, до посадов1D( обов'язкiв яких належить безпосередня робота з клiентами, укладаЕIIII та
викоЕанIUI договорiв, несугь вiдповiдальнiстъ за вчинюванi ними дiТ в порядку та в межах, передбачеЕих чинним
законодавством Украiни тqСтатугом Товариства.

1.З

з

Ступiнь вiдповiдальностi посадових осiб, до посадових обов'язкiв яких належить безпосередrя робота

клiентами, укладанюI та виконання договорiв, визначаеться вiдповiдно до положень чинного законодавства.

8. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ

НА МОЖЛИВI ВТРАТИ.

8.1 З метоЮ недопущенrя збиткiв вiд неповернення борry через неплатоспроможнiсть Боржника, оцiнка

ризикiв здiЙснюетъся Товариством самостiЙно за всiма,Щоговорами.
8.2 При визначеннi величцни заборгованостi для розрах}нку резерву, сума зобов'язань Боржника за кожЕою
операцiею r""".у"r"a" на вартiстъ rlрийнятого забезпечення (застави майна таlабо майнових прав).
8.3 ПодаткоВий облiК фортчryваrтня резерву реryлюеться згiдно чинного зtжонодавства Украiни.

9. ВИМОГИДО IДЕНТИФIКАЦII ТАВЕРИФIКАЦIIТЛI€НТА,
опЕрАцIи

МОНIТОРИНГ ФIНАНСОВИХ

у позику, в тому числi i на умовах
<про
Украiъи
норм
Законiв
вiдповiдностi
кредиту,
фiнансовi послуги та державне реryлюванIuI
до
у
фiншrсового
plшTKiB фiнансових 1rосл)г), <<ГIро запобiгання та протидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
,*"r.о"' фiнансранНю ,"рор"з*у та фiнанСуваннЮ розповсюдЖення зброi масовогО знищеннJI> (далi - Закон) та
iншlлt норм ЕIинного законодавства УкраiЪи, забороняеться :
- вступати в договiрнi вiдносини з анонiмними особами;
- вступати в договфнi вiдносини з кJIiентами - юридичними чи фiзи'пrЙми ОсобамИ У pфi, ЯКЩО ВИНИКае
cyMHiB стосовно того, що особа виступас не вiд власного iMeHi.
g.2, Товариство повинно здiйсним iдентифiкацiю та верифiкацiю клiента до/або пiд чаС встановленнЯ
дiлових вiдносин, вчинення rцlавочинiв до цровсдення фiнансовоi операцii.
9.3. Товариство пiд час iдентифiкацii та верифiкацii Клiентiв резидентiв встановлюе:
9.З.1. для фiзичноi особи - прiiвище, iм'я та по батьковi, дату народженIлJI, номер (та за наявностi - серiю)
Украi'rпr (або iшшого документа, що посвiдчуе особу та вiдповiдно до законодавства Украi'lги
пасцорта
9.1. Товариству пiд час здiйснення фiнансових послуг з наданшI коштiв

цромадянина

буги використаним на територii Украiни для укладення правочинiв), лаry видачi та орган, що його видав,
реестрацiйний номер облiковоi картки IIлатника податкiв УкраiЪи (або iдентифiкацiйний номер згiдно з ,Щерrкавним
реестром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв) або номер (та за наявностi - серiю)
паспорта громадянина Украiни, в якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняття ресстрацiйного номера
п{оже

облiковоi картки платника податкiв Украirти чи номер паспорта iз записом про вiдмову вiд прийняття реестрацiйного

номера облiковоТ картки платника податкiв Украiни в електронному безкоцтактному Hocii;

- пiдприемця - прiзвище, iм'я та по батьковi, дату народження, номер (та за
HzulBHocTi серiю) паспорта цромадянина УкраТни (або iншого документа, що посвiдчуе особу та вiдповiдно до
зlконодtlвства Уlgаiни може бути використаним на територii УкраiЪи дJI;I укJIадення правочинiв), дату видачi та
9.3.2. для фiзичноi особи

оргаЕ, що його видав, реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв (або iдентифiкацiйний номер згiдно з
,Щержавним реестром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв) або номер (та за наявностi

- серiю) паспорта цромадянина Украiни, в якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняття реестрацiйного
номера облiковоi картки платника податкiв Украiни чи номера паспорта iз записом про вiдмову вiд прийнятгя
реестрацiйного номера облiковоТ картки IIлатIIика податкiв Украiни в електронному безконтактному Hocii; даry та
номер запису в единому державному peecTpi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприемцiв про проведення
державноi реестрацii; реквiзити банку, в якому вiдrсрито рахунок, i номер поточного рахунка (за наявностi);
9.3.3 для юрlцичноi особи

- повне наймеrryванIul, мiсцезнаходження; дату та номер запису в единому

дсржавному peecTpi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприемцiв про проведення державноi реестрацiТ, вiдомостi
IIро викоIIЕlвчий орган; iдентифiкацiйнi данi осiб, якi м€lють цраво розпоряджатися рах}тжами таlабо майном, данi,

що дають змогу встановити кiнцсвих бенефiцiарних власникiв (контролерiв); iдентифiкацiйний код згiдно з Сдиним
державЕим реестром пiдприемств та органiзацiй Украiни; реквiзити банку, в якому вiдщрито рЕ}хунок, i номер
гIоточного рах}нка.
9.4. Товариство пiд час iдентифiкацii та верифiкацiТ

Клiснтiв нерезидентiв встановлююе;
(за
наявностi)
по батьковi, даry народження, номер (та за
прiзвIдце,
iм'я
та
особи
9.4.1. для фiзичноi
наявностi - серiю) паспорта (або iншого докуI\{ента, що посвiдчус особу та вiдповiдно до законодавства Украiни
може буги використаЕий на територii Украiни дJIя укIаденшI прЕlвочинiв), даry видачi та орган, що його видав,

IромадяIrство;

9,4,2, для юридичноТ оооби - повне найменування, мiсцезнаходження; реквiзити банку, в якому вiдкрито
рахунок, номер банкiвського рахунка; з'ясовують вiдомостi про органи управлiння; Иентифiкацiйнi данi осiб, якi
мають право розпоряджатися рахунками таlабо майном, данi, що дають змогу встановити кiнцевих бенефiuiарних
власникЬ (контролерiв). Товариству надаеться також копiя легалiзованого витяry з торгового, банкiвського чи
судового реестру або нотарiально засвiдчене реестрацiйне посвiдчення уповноваженого органу iноземноi держави
про реестрацiю вiдповИноi юрцдичноi особи;
9.5. У разi якщо клiент (особа) дiе як представник iншоТ особи чи вiд iMeHi або в iHTepecax iншоi особи,
Товариство зобов'язане згiдно з вимогами законiв, що реryJIюють процедуру jдентифiкацii, iдентифiкувати та
верифiкувати також особу, вiд iMeHi або за дор)ченням якоi проводиться фiнансова операцiя, а також встановити
вигодо одержувача.
9.6. У разi якщо особа дiе як представник клiента, Товариство повинне перевiрити на пИставi офiцiЙних
докуrлентiв наявнiсть у uiei особи вйповiдних повноважень, а також здiЙснити iдентифiкацiю та верифiкацiю такоТ
особи.

9.7. Товариство зобов'язане:

о

вiдмовитися вiд встановлення (пiдтримання) дiлових вiдrосин (у тому числi шJuIхом розiрваlшя
вiдносин)
або проведення фiнансовоi операцii у ра.зi, коли здiйснення iдентифiкачii таlабо верифiкацii
дiлових
KrieHTa (у тому числi встановленнrI даних, що дають змогу встановити кiнцевшх бенефiцiарних власникiв
(коrrтролерiв), е неможливим або якщо у Товариства виникае сlмнЬ стосовно того, що особа виступае вiд власного
iMeHi;

r

вiдмовити клiенту

в обслlтовраннi (у тому числi шляхом розiрвання дiдових вiдносин) у

разi

встаIIовлення факry поданIIJI ним пiд час здiйснення iдентифiкацii таlабо верифiкацii клiента (поглибленоi перевiрки

клiснта) недостовiрноi iнформацii або подtlншI iнформацii

монiторинry.

'l

з

метою введення

в оману

суб'екта п9рвинного

фiпансового
9.8 Товариство мае право вiдмовитися:

.

вiд цроведення фiнансовоi операцiт у разi, якщо фiнансова операцiя мiстить ознаки Takoi, що згiдно з

Законом пiдлягае фiнансовому монiторинry;

.
вЦ встановJIення (пiдтримання) дiлових вiдносин (у тому числi шляхом розiрвання дiлових
вiдносин) або проведення фiнансовоТ операцii у разi ненаданнrI клiентом необхiдних для вивчення клiснтiв
докуr,лентiв чи вiдомостеЙ або встановленнlI клiенry неприЙнятно високого ризику за результатами оцiнки чи
переоцiнкr.I

У

ризику.

випадках, передбачених цим пунктом, Товариство протягом одного робочого дня, але не пiзнiше

наступного робочого дuI з дilI вiдмови, повiдомити спецiально уповноважецому оргаЕу про осiб, якi мають або
мали HaMip встановити дiловi вiдносини таlабо провести фiнансовi операцii.
9,9. Товариство в порядку, встановJIеному у вiдповiдностi до Правил внlrгрirптього фiнансового монiторингУ
Товариства зобов'язаний уточнювати iнформацiю про клiента у випадках, визначених законодЕlвствоЙ.
9.10.Товариство мае право вiдмовитися вiд проведення фiнансових операцiй (обслуговування) у разi, коли
клiепт на запrтг Товариства щодо уточненIfi iнформацii про KrrieHTa не подав вiдповiдну iнформацiю (офiuiйнi
документи таlабо належним чином засвiдченi ix копiТ).

9.11. IдентИфiкацiЯ

не

с

обов'язковою при здiйснення кожноi операцii, якщо Клiент був ранiше

iдентифiкований вiдпЪвiдно до законодавства, яке реryлюс вiдносини у сферi запобiганrrя легалiзацii (вiдмиванню)
доходiв, одержаних злочинним шJuIхом.
9.12. Товариство вiдповiдно до вимог чиЕного закошодавства Украiни, розробляс та вцроваджус цравила
монiторингу та програм його здiйснення, призначае працiвника, вiдповiдального за
проведення

фiнансового

проведення фiнансового м онiторингу.
Правил
9. 1 З. Порядок проведення фiнансового монiторинry встановлено та здiйснюсться у вiдповiдностi до
вrгутрiшttього фiнансового монiторитгу Товариства.
9.14, ВiдповiдаJIьним за здiйснення фiнансового монiторинry на Товариствi е особа, яка призначена накЕвом
директора Товариства на якУ покладенО обов'язки i здiйснення фiнансового монiторинry.

УКЛДДЕНИХ ТА ВИКОНАНИХ ДОГОВОРIВ З НАДАННЯ КОШТIВ У ПОЗИКУ,
В ТОМУ ЧИСЛI I НА УМОВАХ ФIНАНСОВОГО КРЕДИТУ
ТД ПОДДНIIЯ ЗВIТНОСТI ДО НАЦIОIIАЛЬНОI KOMICd, ЩО ЗДЙСНЮе ДЕРЖАВНЕ

10. ПОРЯДОК ОБЛIКУ

рЕгулювАння ринкIв ФIнАнсових послут укрАiни.

10.1. Товариство мае облiкову та ре€струючу систему договорiв, уIшадених Товариством, створюеться

вiдповйно до вимог, передбачених чинним законодавством.
10.2. РеестРuй, до.о"Орiв здiйснЮеться шJUIХом веденIU{ Товариством журнаJry облiку укладених i
виконt}них договорiв (далi _ ж)рнЕlл облiку) та карток обпiку укJIадених та виконuшlих доГОВорiв (ДаЛi - КаРТКа
облiку), вiдомостi яких мiстять iнформацiю, необхiдну дпя веденнlI бухгалтерського облiку вiдповiдних фiнансовогосподарських операцiй.

журнал облiку ведеться в хронологiчному порядку (окремо за кожним видом послуг) та мас обов'язково

мiсптги таку iнформацiю

:

Еомер зЕlпису за порядком;
- дата i номер укJIаденого договору в хронологiчному порядку;
-

- найменуваншI юридшшоi особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи - споживача фiнансових

посJýт;

- iдентифiкацiйний код юридичноi особи або реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкlв
черсз своi релiгiйнi переконання
фiзичноi особи - споживача фiнансових посJrуг (для фiзичних осiб, якi
податкiв та повiдомиJм про це
IIлатника
картки
облiковоi
номера
вiд
прийняття
uiдпо"о"rося
реестрацiйного
вiдповiдному контроJIюючому оргаIту i мають вiдмiтку в паспортi, - серiя та номер паспорта);
- poiMip фiнансовогО активУ в грошовоМу виразi згiднО з умовами договору цро надання фiнансових послуг
таджазарахуваншI (перерахlъання) фiнансового активу на поточний рахунок фiнансовоi установи;
- дата закiнчешU{ строку дii договору (дата анулювання або припинення дii договору).
У картках облiку виконаннJI договорiв обов'язково зtвнача€ться така iнформацiя:
- Еомер картки;

та строк дii договору;
- наймеrryванIllr юридшIноТ особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи

- дата укJIадоншI

- споживача фiнансових

послуг;

- iдентифiкацiйний код юридичноi особи або реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкlв
якi через своi релiгiйнi переконання
фiзичноi особи - споживача фiнансових посJrуг (для фiзичних осiб,

вiд прийrrяття реестрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв та повiдомипи про це
"iд"о"о"rоr"ся
вiдповiдному контролюючбму органу i мають вiдмiтку у паспортi, - серiя та номер паспорта);
- вид фiнансового активу, якrй с цредметом договору;
-

BЦoMocTi про отримllнi (виданi) грошовi кошти таlабо фiнансовi активи, а саме:

1. щата

отриманшI (видачi) грошових коштiв таlабо фiнансових активiв;

2. Сума грошовI'о( коштiв таlабо розмiр фiнансовлтх активiв згiдно з договором;
3. Сулла

винагороди;

4. Сума iнших нарЕж}ъань згiдшо з уп{овЕtми договору;

сума таlабо робйр фiнансових активiв, одержаних (виданих) на дату заповненшI картки,
журнал та картки облiку в електроннiй формi ведугься Товариством з обов'язковою можливiстю
в межах iх повноважень. Товариство зберiгае
роздрукуванпя у будь-який час на вимоry державних органiв
виглядi таким чином, щоб забезпечити
в
електронному
виконання
облiкУ
договорiв
iз хqrрналУ та картоК
обставиН непереборноi сили. У разi
будь-якиХ
виникненнlI
iнформацii
втраченоi
вiдновленнЯ
у разi
"o*n*i.r"
iнформацiею.
облiку
та
картки
журнал
додатковою
може
Товариство
ЕеобхiдЕостi
доповнити
5, Загальна

ъоййi'

10.з. облiкова та рееструюча система Товариства забезпечуе формрання iнформацii та складання

звiтностi
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