ЗАТВЕРДЖЕНО

IIрАвилА

про надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту

ТОВАРИСТВА

З

ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТ}О
<<БIзнЕс позикА>
Редакцiя 4.0

MICTO

киiв

ПРавила надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту (далi <Правило) встановлюють порядок надання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (БIЗНЕС ПОЗИКА) (надалi по тексту - <Товариство> або кКредитодавець>)

КОШтiв У позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту (далi

- кКредит>) фiзичним особам та
фiзичним особам-пiдпри€мцям на визначений строк i пiд процент, порядок укJIадення, оформлення i
облiку Щоговорiв про надання кредиту (надалi - <.Щоговiр>) та пов'язаних iз цим документiв, а також
ВИЗНаЧае ПОрядок дiЙ посадових осiб Товариства у зв'язку iз наданням фiнансових послуг.
Правила розробленi вiдповiдно до КонституцiТ УкраТни, I_{ивiльного кодексу УкраТни, Законiв
УкраТни кПро фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг), Закону Украiни
<Про лiцензування видiв господарськоТ дiяльностi>, Законiв УкраТни <Про захист прав споживачiв>,
Законiв УкраТни <Про електронну комерцiю>, Законiв Украiни <Про споживче кредитування),
Лiцензiйних умов провадження господарськоТ дiяльностi з надання фiнансових послуг (KpiM
професiЙноТ дiяльноотi на ринку цiнних паперiв), затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд 07.12.2016 р. NЪ 91З, нормативно-правових aKTiB НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюе
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг (далi - <Нацкомфiнпослуг>), та чинного
законодавства Украiни.

При проведеннi господарськоТ дiяльностi з надання кредитiв, Товариство виходить з
необхiдностi забезпечення захисту та поеднання iHTepeciB Товариства, його учасникiв та
Позичальникiв Товариства.

1.зАгАльнI положЕнtIя

n.1

ТОВаРиСтво

с фiнансовою установою - учасником ринку фiнансових послуг та мае право
у позику, в тому числi на умовах

ВiДПОВiДНО дО чинного законодавства УкраТни надавати кошти

фiнансового кредиту фiзичним особам та фiзичним особам-пiдприсмцям (далi
умовах, що передбаченi вiдповiдним Щоговором.
Товариство надас наступнi види фiнансових кредитiв:

1.2

-

кПозичальнио) на

1.2.1

За строками:
\.2.1.1, KopoTкocTpoKoBi - до 2 (двух) календарних мiсяця;
\,2.1.2. довгостроковi - понад 2 (два ) календарних мiсяцi.

1.2.2. За цiльовим призначенням:
\.2.2.1
МеТОЮ реалiзачii

, З
буль-якоТ законноТ мети Позичальника, пов'язаноi з
пiдприемницькою, незztлежною професiйною дiяльнiстю або виконанням обов'язкiв

найманого працiвника;
1.2,2.2, з метою реалiзацii буль-якоТ законноТ мети Позич€Llьника, для задоволення потреб, не
ПОВ'ЯЗаних з пiдприсмницькою9 незzllежною професiйною дiяльнiстю або виконанням
обов'язкiв найманого працiвника.
1.2.З. За порядком видачi:
1 .2.З.1. видача однiсю сумою;
1 .2.З.2, видача частинами (за домовленостi cTopiH)
1 .2.4, За типом процентноi ставки:
1.2.4.1. фiксована;
1.2.4.2. змiнювана.
1.2.5.За режимом сплати процентiв та основноi суми Крелиr.у:
1.2.5,1. Зi Оплатою процентiв i основноТ суми Кредиту у строк, вказаний у
1.2.6. За видами забезпечення виконання зобов'язань:
\.2.6.1. бланковi (без забезпечення);

|.2.6.2.

iЗ

ЗабеЗпеченням (порука, застава,

iншi види

!оговорi;

забезпечення, передбаченi

законодавством)
Щi Правила Товариства € загzшьними для ycix Щоговорiв, якi укладаються чи е укJ]аденими
Товариством на умовах та в перiод дiТ вiдповiдноТ редакцiТ цих Правил.
Правила с новiд'смною частиною Щоговору та складають сдиний Щоговiр.

1.3

1"4

2.визнАчЕннlI TEPMIHIB

2.1
1)

У цих Правилах термiни вживаються у такому значеннi:
АКЦеПт - вiДповiдь Заявника про повне та безумовне прийняття пропозицiI

(Оферти)
КРедИтОдавця Укласти Щоговiр в електроннiй формi. Акцепт здiйснюсться (надаеться) в IнформацiйноТеЛекОМУнiкацiЙнiЙ системi Кредитодавця - Особистому Кабiнетi Заявника шляхом надсилання
еЛеКТРОННОГО пОвiдомлення Кредитодавцю,

яке (таке електронне повiдомлення) пiдписане шляхом

ВИкорИсТання Електронного пiдпису одноразовим iдентифiкатором (одноразовим паролем).
ГРафiк платежiв - встановлюеться в !оговорi та мiстить (зокрема) визначення суми Кредиту,

2)

НаРаХОВаНИХ прОцентiв за користування Кредитом. Графiк платежiв розмiщусться в тому числi в
ОСобистому Кабiнетi та щоденно оновлюсться, а такох( автоматично змiнюеться у разi змiни його

скJIадових.

З)

Щата укладення ,Щоговору - це дата пiдписання !оговору його сторонами або одержання
КРеДИтОдавцем вiдповiдi Заявника/Позичальника про прийняття пропозицiТ Кредитовця за допомогою

Електронного пiдпису одноразовим iдентифiкатором.
4) ЩОГОвiр - це домовленiсть Кредитодавця та ПозиччlJIьника, спрямована на встановлення, змiну
абО пРипинення ik взаемних прав та обов'язкiв щодо надання та обслуговування Кредиту. Щоговiр
укJIадасться в письмовiй формi, в тому числi в електронному виглядi, в розумiннi ст. 205 та cT.20J
ЩИВiЛЬНОгО кодексу Украiни, а також п. 5 ч. 1 ст. З Закону УкраТни <Про електронну комерцiю>.
5) Електронний пiдпис одноразовим iдентифiкатором - данi в електроннiй формi у виглядi
алфавiтно-цифровот послiдовностi, що додаються Заявником до iнших електронних даних, та
надсилаються Кредитодавцю.
6) ЗабОРГОВанiсть - несплачена сума Кредиту, а також HapaxoBaHi, iше не сплаченi проценти за
користування Кредитом, а також сума нарахованот, iulе не сплаченот неустойки (в разi порушення

зобов'язань за Щоговором),

7)
ЗаЯВКа - дОкумент встановленоТ Кредитодавцем форми, який заповнюсться Заявником у
вiддiленнi, або по телефону, або на Сайтi Кредитодавця з метою отримання Кредиту. Пiсля
реестрацiТ
Заявника на Сайтi та схвалення Кредитодавцем Завки здiйснюсться формування особистого Кабiнету
Заявника.

8) Заявник - фiзична особа або фiзична особа-пiдприсмець, яка мае HaMip укJIасти ffоговiр з
Кредитодавцем (взяти на себе права та обов'язки передбаченi Щоговором та Правилами).

9) Iнформацiйно-телекомунiкацiйна система (ITC) - сукупнiсть iнформацiйних та
телекомунiкацiйних систем Кредитодавця, яка працюс в форматi Сайту(iв) Кредитодавця, в
рамках якоТ
реалiзуютЬся технолОгii обробкИ iнформацiТ з викорисТанняМ технiчних i програмних засобiв i якi у
процесi обробки iнформацiТ дiють як едине цiле.
10)

ОдноразовиЙ iдентифiкатор

(код пiдтвердження Щоговору) -

алфавiтно-цифрова

послiдовнiсть, що ii отримуе Заявник/ПозичzUIьник, який прийняв пропозицiю (оферту)
уюrасти
електронний договiр шляхом ресстрацii в ITC Кредитодавця, що надав таку пропозицiю. Одноразовий
iдентифiкатор (одноразовий пароль) Кредитодавець може передавати Заявнику засобом зв'язку,
вкzIзаним Заявником пiд час ресстрацiТ у ITC Кредитодавця, в тому числi, iUIе не викJIючно, шляхом
направлення Смс-повiдомлення за номером телефону, вказаним Заявником пiд час заповнення Заявки.
Одноразовий iдентифiкатор також нада€ться Позичальнику пiд час кожного входу в ITC Кредитодавця
для iдентифiкацiТ особи Позичальника за допомогою електронного пiдпису.
1 1)
особистий Кабiнет частина ITC Кредитодавця, яка становить аукупнiсть cTopiHoK (в тому
числi захищених), Що формуються Заявнику в момент його ресстрацiт на Сайтi Кредитодаtsця
(особистий роздiл Заявника), за допомогою яких (таких cTopiHoK) Заявник/Позич,IJiьник здiйснюе
взасмодiю з Кредитодавцем, в тому числi, zше не обмехtуючись: акцептуе оферту, ознайомлюстьсr{ з
графiком платежiв та статусом по Кредиту. !оступ до особистого Кабiнету здiйснюсться
заявником/позичальником пiсля авторизацiт шляхом введення Телефонного номеру Позичальника та
використання електронного пiдпису одноразовим iдентифiкатором (який ЗаявниldПозичiшIьник
отримуе вiд Кредитодавця) на Сайтi Кредитодавця i мас юридичне значення iдентифiкацii
Заявника,/ПозичzLпьниКа в ITC КредитодаВця в розуМiннi ч.8 ст. ll Закону Украiни <Про електронну
комерцiю>.

12)

0ферта - пропозицiя Кредитодавця Заявнику укласти !оговiр з Кредитодавцем (взяти на себе
та обов'язки передбаченi Кредитним Щоговором та Правилами), яка направляеться
(розмiщусться) ЗаявникУ у електроннiЙ формi у йогО особистий Кабiнет та виражас HaMip

права

Кредитодавця вважати себе зобов'язаниМ у разi прийняття iJ Заявником/Позичальником.
13) КРеДИТ
ГРОшовi кошти, наданi Кредитодавцем Позичzrльнику (клiснry) в розмiрi та на
-

Умовах, що передбаченi Договором. Кредит надаеться в нацiонаJIьнiй валютiУкраiни (гривнi).

14) Кредитодавець - ТоВАРИсТВо З оБМЕЖЕНоЮ ВIДПоВIДАЛЬНIсТЮ кБIЗНЕС
ПОЗИКА),кодеЩРПОУ-41084239,зареестроване заадресою:0l1ЗЗ,м.Киiв,бульварЛесiУкраТнки,
бул,26, офiс 624

15)

Пароль - унiка.пьна комбiнацiя букв таlабо цифр, що формуе ITC Кредитодавця при заповненнi
ПОЗичальником анкети на Сайтi з метою реестрацiТ. Щю комбiнацiю Позичальник самостiйно зазначас

в спецiальному полi ((пароль) при входi до Особистого кабiнету. Позичальник несе персональну
вiдповiдальнiсть за збереженiсть Пароля.
Позичальник це Заявник (фiзична особа або фiзична особа-пiдприемець),
яким
Кредитодавець уклав,Щоговiр, попередньо встановивши (виходячи iз iнформачiТ отриманоТ вiд такого
Заявника та iншоТ iнформацii), що такий Заявник вiдповiдае вимогам, якi визначенi цими Правилами.
Посадовi особи Товариства - керiвник Товариства, головний бухгалтер, члени iнших органiв
управлiння Товариства вiдповiдно до стаryту та iнших внутрiшнiх документiв.
Телефонний номер Позичальника (Фiнансовий номер телефону)
власний мобiльний
нОмер Позичальника, якиЙ зазначаеться в aHKeTi при ре€страцiТ на Сайтi або особистому зверненi
Позичальника до Товариства, i використовуеться Товариством як один iз способiв iдентифiкацiТ
Позичальника, а також як контактний заоiб зв'язку.
Сайт (Сайт Кредитодавця) - Ilttрs://Ьiчрqlу]!а.цrщ1. Кредитодавець мас право використовувати

16)

-

з

17)

18)

-

19)

ДОДаТКОВi Спецiалiзованi iнтерактивнi, автоматичнi

комп'ютернi програми для створення таlабо
ОСОбистого
Кабiнету
Заявника,/ПозичzlJIьника
ДОСТУПУ ДО
на Сайтi, якi MorKyTb здiйснювати передачу
iнформацiТ мiж Заявником/Позичальником

i

Кредитодавцем

у

межах ITC Кредитодавця. Взаемодiя

КРедитодавця та Заявника"/Позичальника в межах таких програм тотожна взасмодiТ CTopiH в межах
на Сайтi. Кредитодавець може вказати на Сайтi назви вiдповiдних програм.
Сторони - Кредитодавець та Заявник/ПозичzLчьник.
Уповноважений орган Товариства - !иректор Товариства.

lTC

20)
21)

2.2

Iншi невизначенi цими Правилами таlчи Кредитним Щоговором термiни вживаються вiдповiдно
чинного
законодавства УкраТни.
до
3.

3.1
3.2.
3.3.

ПРАВИЛА НАДАННЯ КРЕДИТУ

Кредит видасться на строк, зазначений в !оговорi, в ме}ках, встановлених п. 1 .2.1 . цих Правил.
СукУпна BapTicTb Кредиry зазначасться в Щоговорi та розмiщусться в Особистому Кабiнетi.
Мiнiма"чьна
максимztльна сума Кредиту,
може потенцiйно отримати
Заявниrr/Позичальник, зазначаються Кредитодав цем на Сайтi,
.Щоговiр може бути уюIаденим iз Заявником/Позичальником, який вiдповiдае наступним
вимогам: мае повнУ цивiльнУ дiездатнiсТь та правоЗдатнiсть; е громадянином та резидентом УкраТни;
мае дiйсний паспорт громадянина УкраТни або посвiдку на постiйне проживання в YKpaTHi; володiс
вiдкритим на власне iм'я банкiвським (картковим) рахунком (поточним рахунком з використанням
платiжноТ картки) в украТнському банку; дiс вiд власного iMeHi, за власним iHTepecoM, не отримуе
кредит в якостi представника, агента третьот особи i не дiс на користь третьот особи (вигодонабувача

та

яку

3.4.

або бенофiцiара).

4.ПРОЦЕС НАДАННЯ КРЕДИТУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕНIIЯ ДОГОВОРIВ
з az all ь Hi п ол

ilс

ня

al ан ня Кр

umу mа

п о ряd ку у tol ad е н н я,щ о z о в ор i в :
укJIадаеться шляхом пропозицiТ однiеТ сторони укJIасти /]оговiр
(оферту) i прийняття пропозицiТ (акцепту) другою стороною.
4.2. ЩоговiР iз ПозичаЛьникоМ вважа€ться укладеним, якщо сторони в наJIежнiй формi досягл1,1
згоди з ycix iстотних умов !оговору та пiдписали цей !оговiр.
Перед або пiд час укладення !оговору, а також у процесi виконання Щоговору, Товариство мас
право отримувати вiд Позичальникiв та уточнювати отриману iнформацiю, яка мае icToTHe значення
для встановлення рiвня кредитоспроможностi, проведення оцiнки фiнансового стану, визначення

4.1.

о

ен

н

еd

!оговiр iз Позичальниками

4"3"

ступеню ризику, налеяtностi Позичальника до нацiональних чи публiчних дiячiв, ii близьких або
пов'язаниХ осiб, з'ясуВання мiсцЯ його прожИвання чи перебування в YKpaTHi.
11,4. Приймаючи Заявку до розгляду, Товариство не бере на себе зобов'язання надати Кредит.
товариство мае право вiдмовити Позичальнику в наданнi Крелиту, не пояснюючи причини такот
вiдмови, або мас право зменшити розмiр Кредиту, вказаного у Заявцi.

4.5.

Вiд Товариства !оговiр iз Позичальником пiдписуе керiвник або уповноважена особа, що дiе
на пiдставi вiдповiдноТдовiреностi, пiдписи яких скрiпляються печаткою Товариства.
При укладеннi Щоговору в електроннiй формi зi сторони Товариства пiдписом та вiдтиiском
печатки е вiдобра.lкення анаJIоry чи факсимiльне вiдтворення пiдпису керiвника або вiдповiдальноТ
особи та електронного вiдтиску печатки.
TaKi електроннi документи мають статус оригiналу та мають юридичну силу. Товариство також

4.6.

4.7.

мас право проставляти на документах печатку за допомогою технiчних друкованих засобiв, що

дозволяють перетворити та роздрукувати електронний зразок вiдтиску механiчноТ печатки у зображенi
його на паперi.

4.8.

Основними принципами надання Кредиту е: поворнення, cTpoKoBicTb, платнiоть. Пiд

принципом повернення, cTpoкoBocTi та платностi слiд розумiти, що Кредит з вiдповiдною платою за

його користування повинен бути повернений Товариству Позичальником

в строк,

визначений

Щоговором.

4.9.

Товариство надае Кредит за рiшенням Уповноваженого органу Товариства. Позитивне 1эiшення
про видачу Кредиту приймаеться за результатом вивчення даних Позичальника, його iдентифiкацiТ
(верифiкачii).
4.10. Вирiшення органiзацiйних питань про видачу Кредиту може бути делеговано також iншим
Посадовим особам Товариства за рiшенням Уповноваженого органу Товариства. В окремих випадках,
рiшенням директора Товариства можуть встановлюватись граничнi розмiри Кредиту.
4."n1. .Щоговiр повинен мiстити:
- назву документа;
- нulзву, адресу та реквiзити Товариства;
- прiзвище, iм'я i по батьковi фiзичноТ особи/фiзичноТ особи-пiдприсмця, iдентифiкацiйний
код фiзичноi особи/фiзичноТ особи-пiдприемця, яка отримуе фiнансовi послуги, та if адресу;
- найменування фiнансовоТ операцiТ;
- СУМа Кредиту (розмiр фiнансового активу), зазначена у грошовому виразi, строки його
внесення (повернення) та умови взасморозрахункiв;
- строк, на який надаеться кредит;
- необхiднiсть укладення договорiв щодо додаткових чи супутнiх послуг TpeTix осiб,
ПОВ'яЗаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиry (за наявностi);
- РеаJIьна рiчна процентна ставка та загuLльна BapTicTb кредиту для споживача на дату
УКJ]аДеННЯ ДОгОвОру про споживчиЙ кредит. yci припущення, використанi для обчислення
такоi ставки, повиннi бути зазначенi (за умови поширення);
- ПОРЯДОК ПоВерНення кредиту та сплати процентiв за користування спох{ивчим креди,tом,
ВКJIЮЧнО iз кiлькiстю платеяtiв, ix розмiром та перiодичнiстю внесення, у виглядi графiка
платежiв (у разi кредитування у виглядi кредиryвання рахунку, кредитноТ лiнiТ графiк
платежiв моя(е не надаватися);
- iНфОрмацiя про наслiдки прострочення виконання зобов'язань зi сплати платежiв, у тому
ЧИСЛi РОЗМiР неУстоЙки, процентноТ ставки, iнших платежiв, якi застосовуються чи
Стягуються при невиконаннi зобов'язання за договором про споживчий кредит;
- порядок та умови вiдмови вiд надання та одержання кредиту;
-порядок дострокового повернення кредиту,
- строк дiТ Щоговору;
- порядок зпдiни i припинення дiТ Щоговору;
- ПРаВа Та ОбОВ'ЯЗки cTopiH, вiдповiдальнiсть cTopiH за невиконання або Fieнillleжile виконання
умов Щоговору;
- посилання на внутрiшнi правила надання фiнансових послуг;
- iншi умови за згодою cTopiH;
- ПiДТВеРДЖення, що iнформацiя, зазначена в частинi другiй cTaTTi l2 Закону УкраТни <Про

фiнансовi послуги

Позичальнику;

та

державне регулювання ринкiв фiнансових посJIуг) надана

- iншi умови за згодою cTopiH;
- пiдписи cTopiH.

4.n2" Товариство ма€

право зателефонувати Позичальнику таlабо TpeTiM особам, якi пов'язанi з
позичаllьником дiловими, професiйними, особистими, сiмейними або iншими 0тооунками, як для
пiдтвердження повноти, точностi, достовiрностi вказанот iнформацiт, так i для отримання iнших
вiдомостей про Позичальника, якi Товариство визнас необхiдними для прийняття рiшення про надання

Кредиry.

4.13. Рiшення про надання Кродиry приймаеться Товариством на пiдставi обробки персональних
даних Позича-пьника та iнформацiТ iз дозволених законодавством джерел.
4.|4. Сума Кредиту визнаЧаеться, виходячи з iнформацii, зазначенiй в aHKeTi (Заявцi), а також
iнформачiт, отриманоi Кредитодавцем iз дозволених законодавством джерел.
4.15. ЗаРееСтРувавшись на Сайтi, Позича_гlьник у подальшому може подавати Заявки на одержання
фiнансового кредиту шляхом заповнення вiдповiдних форм заяв, розмiщених в особистому кабiнетi.
ПiСЛЯ УСПiшнОго повернення Позича.пьником Кредиry (з належним дотриманням умов Щоговору) ITC
фОРМУе НаСУПну Заявку, на пiдставi якоТ Позичzшьник iнформуеться про можltивiсть отримання

Кредиry повторно.
З МеТОЮ виконання вимог Законiв УкраТни <Про фiнансовi послуги та державне регулювання
Ринкiв фiнансових послуг) i <Про запобiгання та протидiю легалiзацiТ (вiдмиванню) доходiв,
ОДеРЖаНих злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та розповсюдження зброТ масового
ЗНИЩеНня) щодо iдентифiкацiТ i верифiкацiТ, вивчення чи уточнення iнформацiТ про Позичальника та
ПРИЙняття рiшення про надання Кредиту Товариство мае право вимагати вiд Позичальника надання
вiдповiдних документiв (у тому числi скан-копiй або фотографiй належноТ якостi).
4.|7. У РаЗi ПОтреби для прийняття рiшення про надання Кредиту Товариство мае право вимагати вiд
ПОЗичальника пред'явлення оригiналiв (для огляду) таlабо наJIежним чином завiрених копiй
ДОКУМеНТiВ, якi Товариство визнас нrlJIежними та необхiдними для прийняття рiшення про надання
Кредиту.
4.18. Рiшення про надання Кредиту приймаеться Товариством на пiдставi обробки персонаJIьних
даних Позичальника та iнформацiт iз дозволених законодавством джерел, а також вивчення його
кредитоспроможностi.
4.19" ТовариствО протягоМ 1 5 (п'ятнаДцяти) робоЧих днiВ з датИ отримання Заявки приймас рiшення
про надання чи вiдмову в наданнi Кредиту.
4.20. Товариство iнформуе Позичальника про прийняте рiшення щодо надання Кредиry шляхом
(один або кiлька способiв):
- Телефонним дзвiнком на Телефонний номер Позичальника;
- Смс-повiДомлення таlабо голосове повiдомлення на Телефонний номер Позичальника;
- Листа на зазначену в aHKeTi адресу елоктронноТ пошти;
- Вiдображоння вiдповiдноТ iнформацiТ в Особистому кабiнетi.
4.2l. За затримку в надходженнi повiдомлення про прийняте рiшення, спричинене пробломами в
РОбОТi Телекомунiкацiйних служб i cepBiciB, Товариство вiдповiдальностi не несе.
4.22. Товариство пiсля погодження Позичальником iстотних умов flоговору надае Кредит шляхом
безготiвкового перерахування грошових коштiв на рахунок, вказаний Позичальником, або шляхом
отримання Позичальником грошових коштiв готiвкою через касу банку чи небанкiвськоТ
фiнансовоi
установи, що е партнерами Товариства, Спосiб видачi Кредиry з наведених вище Товариство визначае
самостiйно.
4"23. У випадку не надання Позичальником згоди з iстотними умовами Щоговору, якщо кредит ще
не булО надано, ТовариствО мае право скасувати рiшення про надання Кредиту протягом З (трьох)
робочих днiв з дати прийняття заявки вiд Позичальника, При цьому Позича,rьник не позбавляеться
права знову подати заявку на отримання Кредиту в загrшьному порядку.

4.16.

Особлuвосmi наdання Kped аmу mа yюlade ння,Щоzо вор iB о п-liпе :
перевiрки вiдповiдностi Заявника умовам, якi мiстяться у цих Правилах, та отримання
Оферти (пропозицii) укJIасти !оговiр (взяти на себе права та обов'язки, передбаченi КрЬдитним
,Щоговором та Правилами) Заявник заповнюс Заявку на Сайтi Кредитодавця, вказуючи Bci данi,
визначенi в Заявцi як обов'язковi. Заявник зобов'язаний вказати повнi, точнi та достовiрнi особистi данi"
якi вiдмiченi у Заявцi, що необхiднi для прийняття Кредитодавцем рiшення про можJIивiсть надання
кредиту (направлення Оферти). kpiM того, Кредитодавець направляе на електронну адресу Замовника
або розмiщус на Сайтi при реестрацiТ Заявника запит щодо надання (завантаження/направлення) сканкопiТ Bcix заповнених oTopiHoK паспорту, а також його особистого
фото обличчя з вiдкритим на першiй
сторiнцi паспортом, розмiщеним бiля нього.
У разi використання електронноТ автентифiкацiТ Заявника за допомогою його даних в банку, де BiH
обслуговуеться (BANKID), Заявник зобов'язаний перевiрити актуiIльнiсть, повноту та точнiсть таких
даних та несе вiдповiдальнiсть за ix дiйснiсть/достовiрнiсть.
4.25. Заявник зобов'язаний пiд час оформлення Заявки на отримання Кредиry ознайомитися з

4.24. !ля

за наступним посиланням:
Ушlадаючи ,Щоговiр, Заявник/ПозичrlJIьник пiдтверлжуе повно ознайомлення зi
згаданою Публiчною iнформачiею.
4.26. Заповнюючи Заявку, Заявник, вiдповiдно до роздiлу '7 цих Правил, надае свою згоду на
передачу Кредитодавцю cBoix Персональних даних та rx подальшу обробку (як бiльш детаJIьно
зазначено у роздiлi 7 Правил).
4.27. За результатами заповнення Заявки може здiйснюсться одночасна перевiрка дiйсностi та
аутентифiкацiя банкiвоькоi платiжноТ картки та/або банкiвського рахунку Заявника вiдповiдно до
стандартiв мiжнародних платiжних систем, у тому числi, але не викJIючно, шляхом блокування наперед
невiдомоТ Заявнику довiльноi суми в розмiрi вiд 1 копiйки до i гривнi.
4.28. Кредитодавець мас право зателефонувати, надiслати СМС-повiдомлення або iнший вид
повiдомлення iз використанням сучасних cepBiciB передачi даних (Viber, WhatsApp, Telegram,
Facebook, Messenger i т.д.) TpeTiM особам за телефонними номерами, наданими Заявником, як для
пiдтвердження повноти, точностi, достовiрноотi iнформацiТ наданоТ Заявником про себе, так i для
отримання iнших вiдомостей про Заявника, якi Кредитодавець може вважати необхiдними для
прийняття рiшення про можJIивiсть надання Кредиту (направлення Оферти), а також для iнших цiлей,
пов'язаних iз ук.паденням чи виконанням !оговору.
4.29. Кредитодавець мае право додатково вимагати вiд Заявника надання н€шежним чином завiрених
копiЙ документiв (у т.ч. при електроннiй автентифiкацiТ Заявника за допомогою його даних в банку, де
BiH обслуговусться (BANKID), якi Кредитодавець визнас необхiдними для прийняття рiшення про
можливiсть надання Кредиту (направлення Оферти).
4.30. Рiшення про можJIивiсть надання Кредиту (направлення Оферти) приймасться Кредитодавцем
на пiдставi автоматизованоТ обробки Заявки Заявника та iнших дiй, передбачених цими Правилами.
4.31. ПРИймаЮчи Заявку до розгляду, Кредитодавець не бере на себе зобов'язання наджи Заявнику
Кредит (направити Оферrу).
4.32. Кредитодавець протягом 15 робочих днiв з дати отримання Заявки приймае рiшення по Заявцi
стосовно можливостi надання Кредиту (направлення Оферти).
4.33. Вiдмова в наданнi Кредиту можJIива у випадках (зокрема, zLле не виключно): BiK Заявника на
МОМеНТ ЗаПОвнення Заявки менше 18 poKiB; негативна кредитна iсторiя Заявника; при заповненнi
Заявки вказанi недостовiрн i Tal аб о пом ил ко Bi дан i.
4.34. Кредитодавець iнформуе Заявника про прийняте рiшення по Заявцi (стосовно можливостi
НаДаНня Кредиту) через: СМС-повiдомлення на телефонний номер (вказаний у Заявцi); електронний
ЛИСТ На аДресУ електронноi пошти Заявника (вказану у Заявцi); розмiщення iнформацiТ в Особистому
Кабiнетi; повiдомленням iз використанням сучасних cepBiciB передачi даних (Viber, WhаtsД.рр,
Теlеgrаm, Faoebook, Faoebook Messenger i т.д.) у разi якщо Заявником було BKztзaHo контактну
iНфОРМацiЮ, яка дозволяс зв'язатися iз Заявником шляхом використання вiдповiдних cepBiciB.
4.35. За затримку в надходженнi повiдомлення про прийняте рiшення по Заявцi (стосовно можливостi
надання Кредиту), спричинену проблемами в роботi електронних та,/чи телефонних служб i cepBiciB,
Кредитодавець вiдповiдальностi не несе.
4.36. Пiдписанням електронного Щоговору у розумiннi cTaTTi 12 Закону Украiни <Про електронну
комерцiю> е використання ПозичzIJIьником електронного пiдпису одноразовим iдентифiкатором
(алфавiтно-цифровою послiдовнiстю, що ii отримуе Позичальник, який прийняв пропозицiю (оферry)
укJIасти електронний !оговiр шляхом реестрацiТ на сайтi Товариства, що нацав таку пропозицiю) та
введенням в особистому кабiнетi Позича_гlьника унiкального коду-пiдтвердження з отриманого Смсповiдомлення на номер телефону, вказаний Позичальником при ресстрацiТ.
4.37. Пiсля отримання Заявником вiд Кредитодавця повiдомлення про прийняте рiшення щодо
можливостi надання Кредиту в особистому Кабiнетi Заявника вiдображасться Оферта, яка е
пропозицiсю у розумiгlнi ч. 4 ст. 11 Закону УкраТни кПро електрону комерцiю>> та, вiдповiдно до ч,5
ст. 11 Закону УкраТни <<Про електрону комерцiю>, включас
умови, вик.гlаденi У цих Правилах, якi е
невiд'смною частиною Щоговору, що пропонуеться до укладення Заявнику. Пiсля отримання
ЗаявникоМ ОфертИ (безпосереДньо дО використаНня ЗаявниКом електронного пiдпису) Зu"urrпу
надсиласться Одноразовий iдентиф iKaTop.
4.38. Заявник надас Кредитодавцю вiдповiдь про повне та безумовне прийняття Оферти (дкцепт)
щодо укJIадення fiоговору в електроннiй формi (в рамках ITC Кредитодавця) в особистому Кабiнетi
Заявника"/позичullrьникашляхом використання Електронного пiдпису одноразовим iдентифiкатором
(одноразовим паролем), який надсиласться (вiдповiдний iдентифiкатор) Кредитодавцем в смсповiдомленнi на номер телефону таlабо електронну адресу, вказаний Заявником/позичальником) в
Публiчною iнформацiею, яка розмiщена на Сайтi Кредитодавця
lrttps://[lizpoz-Ika.corn/abotrt

Заявцi, що вва}ка€ться

пiдписанням Щоговору вiдповiдно до ст. 12 ЗУ <Про електронну комерцiю.
акцептування Позичальником Оферти (що (акцептування Позича.гlьником Оферти) е
укпаденням Щоговору вiдповiдно до ч.з ст. l1 Зу кпро електронну комерцiю>) вiдповiдно до уrо"
.щоговору (та включно цrх Правил), Кредитодавець направляе Позичальнику пiдтверлження вчинення
(укладення) Щоговору у формi електронного документа, Пiдтвердження направляеться в особистий
кабiнет Позича-гlьниката/або на електронну адресу Позичальника, вказану ним Заявцi. Пiдтвердrкення
у
мiотить обов'язковi вiдомостi вiдповiдно до ч. 1 1 ст. 1 1 Закону УкраТни ,iПро *n.nrpoнHy комеlэчiю> (у
тiй Mipi наскiльки це застосовно до надання грошових коштiв в кредит).
4.40. Укладаючи ffоговiр, Кредитодавець та Заявниr/ПозичаJIьник визнають yci документи (в тому
числi fiоговiр), пiдпиоанi з використанням Електронного пiдпису одпорuзоu"м iдентифiкатором
(одноразоВим паролеМ), еквiвалеНтнимИ за значеннЯм (з точки зору правових наолiдкiв)
документам у
письмовiй формi, пiдписаним власноруч, що повнiстю вiдповiдас положенням ч. 12 ст. 11 ЗУ кПрЬ
електроннУ комерцiю>. Сторони пiдтверджують, Iцо Щоговiр,
укладений в електроннiй формi, 1,au..uny
саму юридичну силу для CTopiH, як документи, складенi на паперових носiях та скрiпленi
власноручНими пiдпиСами CTopiH, тобтО вчиненi в простiй письмовiй
формi. Пiдписуючи Щоговiр
шляхом використання Електронного пiдпису одноразовим iдентифiкатором, Заявник/Позичальник
пiдтверджуе свою повну обiзнанiсть та згоду з yciMa (в тому числi iстотними)
умовами Щоговору
(умовами цих Правил та кредитного Щоговору).
4.41. Кредитодавець не пiзнiше З (трьох) робочих днiв з Щати укладення Щоговору Сторон ами нада€
Кредит шляхом безготiвкового перерахування грошових коштiв на
рахунок, вказаний Позичальником,
або шляхом отримання Позичальником грошових коштiв готiвкою черaa nu"y банку чи небанкiвськоi
фiнансовоI установи, що с партнерами Товариства.
4"42"
випадку вiдмови вiд укладення Заявником Щоговору чи не пiдписання його шляхом

4.39. Пiсля

i

У

використання Електронного пiдпису одноразовим iдентифiкатором, Оферта ввrDкаеться не
акцептованою Заявником i втрачае силу. При цьому Заявник не позбавляеться права знову подати

Заявку на отримання Кредиту.

5.IIрАвилА HAPAXУB.{HH,I процЕнтIв зА користувАнIilя крЕдитом тА
ПОГАШЕННlI ЗАБОРГОВ,ЦНОСТI

5,1 За користування Кредитом Позичальнику нараховуються та Позичальник повинен сплатити
кредитодавцю проценти у розмiрi, який зазначено в
!оговорi. обчислення строку корисryвання
Кредитом та нарахуванI{я процентiв за Щоговором здiйснюеться за
фактичну кiлiкiй" пЬ"пдuр"",
днiв кор1,1сryвання Кредитом вiдпоtзiдно до умов чщоговору. Таким чй"оr, проц""r" за користування
кредитом щоденно нараховуються на неповернену суrу *редиту з першого
дня перерахування суми
Кредиry ПозичальнИку до днЯ (включно), коли Позичrшьник повнiстю погасив Заборгованiсть.
5.2 Заборгованiоть пiдлягас сплатi шляхом безготiвкового перерахування *otлii" у розмiрi суми
Заборгованостi на поточний paxyнoк Кредитодавця
у строк (вiдпБвiдно до графку nnur.*iu;,
встановлений Щоговоlэол,I.

У випадку прострочення сплати Заборгованостi
i:3
позичальника Кредитодавцю здiйснюеться
5,3,1

у такiй черговостi:

за

Щоговором, сплата Заборгованостi

Щля фiзичних осiб:
у першу чергу - прострочена сума Кредиту та проатроченi проценти за користування Кредитом;
у другУ чергУ - сума Кредиту та проценти за корисryвання Кредитом;
у третЮ чергу - неlzстойка та iншi платежi вiдповiдно до цього !оговору;
5.З.2 !ля фiзичних осiб-пiдприеп,lцiв:
у першу чергу - вiдшкодовуються витрати Кредитодавця, пов'язанi з поверненням виданого
Кредиту (оудовi Rитрати, витрати на державного/приватного виконавця тощЬ);
У лругУ чергУ - нарахована КредиТодавцеМ неустойка (пеня та"/або штраф) ik

у

5,4

разi

нарахування;
у третЮ чергу - прострочена Плата за користування та прострочена основна оума Кредиту;
у четверту чергу - Плата за користування Кредитом;
у п'яту чергу - основна сума Кредиту.

Якrцо Позичальник здiйснив прострочення сплати Заборгованостi за Кредитом, то за перiод
з
першого дIJя прострочоння сплати Заборгованостi t-lo
фактичну даry погашення Заборгованостi
(зарахування Заборгованостi на поточний
рахунок Кредитодавця), включно, Позичальнику (на розсуд
Кредитора) може бути нарахована неустойка (у вiдповiдностi з вимогами чинного
=апо"одuuсrui;.

Умови нарахування неустойки визначаються в Кредитному Щоговорi.
5.5 Кредитодавець заJIишас за собою право (на власний розсуд) зменшити розмiр нарахованих за
користування Кредитом процентiв таl або розмiр неустойки (пеня таlабо штраф), поредбачених
,Щоговором, в односторонньому порядку.
5.6 У разi прострочення сплати Заборгованостi, Кредитодавець залишае за собою право здiйснити
безспiрне списання грошових коштiв з Банкiвського рахунку Позичальника для повного погашення
Заборгованостi.
5.7 Канали/способи та реквiзити для сплати Заборгованостi зазначаються Кредитодавцем на Сайтi

та в Щоговорi.

5.8

При цьому Позичальник оамостiйно сплачус послуги фiнансового(-их) посередника(-iв), що
здiйснюе(-ють) перерахування грошових коштiв Кредитодавцю, у вiдповiдностi до тарифiв останнього.
З метою свосчасностi та правильноотi зарахування коштiв, Позичальник повинен перевiрити дiйснiсть
реквiзитiв Кредитодавця та канчшiв/способiв погашення Заборгованостi.
При оформленi платiжних документiв для сплати Заборгованостi Кродитодавцю, Позичальник
у графi (призначення платежу) вказуе: реестрацiйний номер картки платника податкiв з.Щержавного
реестру фiзичних осiб - платникiв податкiв (надалi- (IПН)) та прiзвище, iм'я, по-батьковi.
5.10 Якщо Позичальник не зазначив або некоректно заповнив графу (призначення платежу)
(неналежним чином виконав своТ обов'язки, за.Щоговором), Кредитодавець мае право не зарахувати
платiж в погашення заборгованостi за Щоговором з мотивiв утрудненостi/неможлtивостi iдентифiкувати
flоговiр, за яким вiдбувасться сплата Заборгованостi.
5.11 разi настання випадку, передбаченого п. 5.10 цих Правил, Позичальник, протягом 3
каJIендарних днiв з дати настання такого випадку, може звернутися до Кредитодавця шляхом
направлення елек]гронного повiдомлення на електронну адресу office@bizpozvka.com в довiльнiй формi
з обов'язковим, зазначенням: способу i приблизного часу проведення платежу (а також при здiйсненнi
платежу,lерез термiнали самообслуговування - iз зазначенням адреси термiнала, а при банкiвському
переказi
найменувангIя банку та вiддiлення, мiсцезнаходження вiддiлення).
5"12 У-TeMi електронного повiдомлення ПозичаJIьник обов'язково зазначас: IПН, прiзвище, iм'я та

5"9

У

по-батьковi,

У

разi отримання Кредитодавцем

у

вiдповiдному випадку такого повiдоп,Iлення,

Кредитодавець може (за власним розоулоп,l) зарахувати вiдповiдний платiж датою його направлення
(датою здiйснення платежу)"
5.13 Надходження на рахунок Кредитодавця грошових коштiв вiд Позичальника в достатньому для
сплати Заборгованостi обсязi та в строки, передбаченi графiком платежiв, е нале}кним виконанням
зобов'язання Позичальника за !оговором. У такому випадку Щоговiр припиняе овою дiю з дати
зарахування грошових коштiв на поточний рахунок Кредитодавця.
5.14 Позичальник мае право достроково (як частково, так i повнiстю) повернути Кредит i сплатити
процснти за користування Кредитом.
5"15 У випадку якщо Позичzшьник достроково повернув Кредит та/або його частину протягом
перших 7 (семи) днiв користування Кредитомl, Позичальник сплачус Плаry за користування Кредитом
за 7 (ciM) днiв.
5.16 У випадку -якщо Кредитодавець прki достроковому поверненнi Кредиту не о,гримав достатню
Суму коштiв для погашенIlя Заборгованостi в повному обсязi за перiод фактичного користуваннrI,
Кредитом, Щоговiр продов)кус свою дiю. При цьому, пiсля зарахування грошовI,Iх коштiв на поточний
рахУнок Кродитодавця, графiк платежiв автоматично коригусться (актуа,riзусться), в частинi
виЗначеFIня залишку суми Кредиту ,га процентiв за користування Кредитом, що вiдображасться у
Особистоплу Кабiнетi.
5.17 При безготiвковому перерахуваннi грошlових коштiв Кредитодавцю Bci ризики, пов'язанi iз
затримкою в надходhкеннi коштiв на поточний рахунок Кредитодавця, несе Позичальник.
5.18 У разi сплати Позичальником зайвlлх коштiв Позичальник повинен особисто подати заяву про
повеOнення вiдповiдних коштiв у вiддiлення Товариства.
5.19 ПОГаrпення Кредиту та плати за користування Кредитом (процентiв) може бути здiйснене
ПОЗИчальt-tиком, KpiM iншого, через платiжнi термiна_гlи - апаратно-програмнi комплекои, що
ЗабеЗпеЧують прийоп,t платежiв вiд фiзrачних осiб в режимi самообслуговування. При цьому
Псlзичальник зобов'язаllий забезпечити надход}кення коштiв на останнiй день 0троку користування
Кредитом.
5"20 випадку якц{о останнiй день строку користування Кредитом припадас на вихiдний
(Святковий, неробочий) день, то коLIIти, в будь-якомV випадку, повиннi бути пеоерахованi на рахунок
Кредитодавця на останнiй день строку користування Кредитоп,l.

У

б.

IрогрАми лояльностI

6.1

Товариство, з метою заохочення клiентiв в отриманi фiнансових послуг Товариства, мае право
запровадIqувати програми лояльностi.
Повна iнформацiя щодо умов програм лояльностi розмiщуеться Товариством на Сайтi та/або в
Особистому кабiнетi Позичальника.

6.2

7.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЪНИХ ДАННИХ

7.1

i

Заявник, виступаючи в якостi суб'екта Персональних даних суб'екта кредитноТ icTopii,
подаючи Заявку та/або ресструючись на Сайтi, надае свою згоду на: передачу Кредитодавцю cBoik
Персональних даних та ix обробку з метою оцiнки фiнансового стану Заявника, його спроможностi
виконати зобов'язання згiдно з Щоговором; виконання зобов'язань i реалiзацii прав Сторонами за
.Щоговором; забезпечення повернення Кредиту, у тому числi з допомогою TpeTix осiб; повiдомлення
iнших учасникiв ринку фiнансових посJý/г про платоспроможнiсть Позичальника та виконання ним
кредитних зобов'язань; вiдсryплення Кредитодавцем права вимоги TpeTiM особам,
Заявник/Позич€lльник надае Згоду щодо власних Персональних даних, вкпючаючи (але не
Обмеяqуючись) iнформацiю про прiзвище, iм'я, по-батьковi, стать, громадянство, дату та мiсце
народження, назву i реквiзити документц що посвiдчуе особу, данi водiйського посвiдчення, адресу
зареестрованого мiсця проживання, адресу фактичного мiсця проживання, iдентифiкацiйний номер
платника податкiв (реестрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв), вiдомостi щодо освiти,
сiмеЙного, соцiального та майнового стану, професiю, доходи, а також iнформацiю, яка стане вiдомою
Кредитодавцю у зв'язку з укладанням таlабо виконанням Щоговору та/або протягом строку лiТ

7.2

,Щоговору (далi - <,Щанi>).
Згода Заявника./ПозичЕuIьника

7,3

вкJIючае в себе, в тому числi, право Кредитодавця передати laHi
наступним особам для обробки: - Бюро кредитнш( iсторiЙ; - Банкам; - Фiнансовим установам;
Органам державноi влади.
7.4 Згода Заявника./ПозичЕuIьника вкJIючае в себе, в тому числi, право Кредитодавця здiйснювати
обробку ,Щаних (у тоl,лу числi з використанням iнформацiйних (автоматизованих) систем), вкJIючаючи
вчинення дiЙ або сукупностi дiЙ, таких як збирання, реестрацiя, накопичення, зберiгання, адапryвання,
змiна, поновлення, використання i поширення (розповсюдження, реалiзацiя, передача), уточнення
(ОнОвлення, змiну, використання, розповсюдження), копiювання, опублiкування, редагування,
компонування даних без редаryвання iх внутрiшнього змiсry, пересилання поштою таlабо
еЛектРОнними способами, розмiщення на Сайтi, передачу в тому числi транскордонну передачу,
знеособлення, знищення Персональних даних, власником яких е Кредитодавець.
7,5 ЗгОда Заявника/Позичальника вкпючае в себе, в тому числi, згоду на збiр, зберiгання,
ВИКОРИСтання та поширення Кредитодавчем iнформацii про Заявника"/Позичztльника, в тому числi Його
Персональних даних доlвiд/через бюро кредитних iсторiй, якi cTBopeHi та здiйснюють свою дiяльнiсть
вiдповiдно до законодавства УкраiЪи, зокрема через: ПАТ (ПЕРШЕ ВСЕУКРАiНСЬКЕ БЮРО
КРЕДИТНИХ IСТОРIЙ> (код за €ЩРПОУ З3691415, мiсцезнаходження: м. КиТв, ,Щнiпровський район,
вул. евгена Сверотюка, бул. 1l); ТОВ <Украihське бюро кредитних iсторiй>, мiсцезнаходження: м.
КиiЪ, вул. Грушевського, 1-д; ПАТ <МIЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ IСТОРIЙ>,
мiсцезнаходження: м. КиiЪ, пр. Перемоги, буд. 65, оф. 306, а у випадку прострочення Позичальником
ПЛатеЖiв по вiдповiдному,Щоговору - iнших осiб, зареестрованих вiдповiдно до законодавства УкраТни,
якi надають послуги з повернення простроченоТ (проблемноi) заборгованостi та/або з якими
КредитОдавцем укладено договiр вiдсryплення права вимоги за.Щоговором таlабо iнших, пов'язаних з
ЦИМ ПОСЛУГ, а також банкам, фiнансовим установам, органам державноТ влади, TpeTiM особам, з якими
КРеДИтОдавець перебувас у договiрних вiдносинах, таlабо якi можуть забезпечувати можливiсть
КРедитОдавця здiйснювати своi зобов'язання за,Щоговором таlабо чинним законодавством УкраIни.
ЗГОДа Заявника,/Позич€lльника
вкJIючае в себе, в тому числi, згоду на передачу Кредитодавцем
ЗаЗНаЧеНИМ ВИЩе ОСОбам за вкaваними вище умовами персонrлJIьних даних Заявника/Позичальника без
додаткового повiдомлення Заявника,/Позичальника про таку передачу.
7.6 ЗГОда Заявника,/Позичutльника дiйсна доки iснують мета i Цiлi обробки персональних даних,
визначонi цими Правилами.
7.7 ЗГОда Заявника/ПозичrlJIьника вIстIючае в себе, в тому числi, згоду з тим, що отримання
Заявником у Кредитодавця ,Щаних, що вiдносяться до Заявника/Позичальника, ik уточнення,
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блокування та знищеннЯ Доrцiскаеться у випадках, встановлених чинним законодавством
на пiдставi
ЗаЯВКИ ЗаЯВНИКrПОЗИЧаJIЬНИКа, яка повинна вiдповiдати вимогам, встановленим
чинним

законодавством. ЗаявниtdПозичальник пiдтверджуе свою згоду з тим,
що вiдповiдь на таку Заявку буде
надана йому шляХом вiдправКи повiдомлення на електронну пошту, та/або
шляхом надсилання СМСповiдомленrш на телефонний номер, зазначений
Заявчi,
та/або
вiдображення
у
даноТ iнформацiТ в
особистому Кабiнетi та/або повiдомленням iз використанням сучасних cepBiciB передачi
дuп"* (Viber,
WhatsApp, Telegranr, Facebook, Facebook Mlessengei i т.д.).
Згода Заявника,/Позичальника включас в себе, в тому числi, згоду на передачу Кредитодавцем
-вiдправлення
iнформацiТ

7,8

про стан Заборгованостi Позичальника за цим !оговором, bn"roп,t
кредитодавцем Смс-повiдомлення на номер мобiльного телефону Позичальника та електронних
листiв на його e-mail адресу (вказану у Заявцi). kpiM того, Позичальник надас згоду на передачу
кредитодавцем iнформацii, яка носить ре*ла"но-iнформацiйний характер,
Щодо умов надання
кредитодавцем iнших послуг, у спосiб зазначений цими-правилами або iншим шляхом
на власний
розсуд Кредитодавця.
7,9 Кредитодавець, як володiлець персонiшьних даних Позича.пьника, забозпечуе вiдповiдний
захист персональних даних Позичальника.
8.

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ CTOPIH ДОГОВОРУ

8,1

Сторони Щоговору,

8"2

Права та обов'язки Кредитодавця.

а саме

Кредитодавець та Позичальник, мають також (oKpiM iнших

зазначених) насryпнi права та обов'язки.

8.2.|

Кредитодавець мае право:

8,2.1.1

Вiдтермiнувати видачу Кредиту у разi вiдсутностi технiчноi можливостi
перерахувати Позичальнику кошти на його банкiвський
рахунок до усунення
вiдповiдних технiчних перешкод.
8.2,1.2 Вимагати вiд Позичальника повернення суми Кредиту, процентiв за
користування Кредитом та виконання ycix iнших зобов'язань, передбачених

Щоговором.

8,2.1.з

Здiйснити безспiрне списання грошових коштiв з банкiвського
рахунку
Позичальника для повного погашення Заборгованостi.
8,2.1.4 Укласти договiр вiдсryплення права вимоги за вiдповiдним Щоговором з
будь-якою третьою особою.

8,2,2

Кредитодавець зобов'язаний:

8,2,2.1

Прийняти вiд Позичальника виконання зобов'язань за
Щоговором (у
у повному обсязi.
8,2.2.2 На вимогу Позичальника надавати iнфорЙацiю, ЩоДо послуг, якi надае
кредитодавець, а також право на отримання яких визначено чинним
законодавством Украihи.
то_му числi дострокове), як частинами, так i

8.3

Права та обов'язки Позичальника:

8.3.1

Позичальник мае право:

8,з,1,1

Щостроково повернути Кредит (повнiстю

проценти за користування Кредитом.

чи частково)

i

сплатити

8,з,1,2 Отримувати iнформацiю з питань надання йому фiнансових послуг
Кредитодавцем, щодо послуг, якi може надавати Креiитодавець,
та iншу
lнформацiю, право на отримання якоi визначено чинним законодавством
УкраТни.
8,з,l,З У разi укJIадення !оговору на умовах споживчого кредитування,
Позичальник мае право протягом 14 (чотирнадцяти) каJIендарних
днiв iз дня
пiдписання !оговору вiдкликати свою згоду на
укладення !оговору без пояснення
причин. Вiдкликання згоди здiйснюсться шляхом подання Позичальником
письмового повiдомлення за формою, погодженою Кредитодавцем,
яке подаеться
позичальником особисто або надсилаеться за поштовою адросою
Кредитодавця до
1l

закiнчення строку, вказаного вище. Iз вiдкликанням згоди на укJIадення ffоговору
Позичальник повинен одночасно, але в будь-якому випадку не пiзнiше 7 (семи)

календарних днiв з дати вiдкликання згоди, повернути Кредитодавцю суму
грошових коштiв, отримаrrу згiдно з !оговором, та сплатити плату за користування
Кредитом за перiод з дня одержання коштiв до дня ik повернення. Позичальник
сплачу€ плату за користування Кредитом за перiод фактичного користування ним
за ставкою, встановленою в Щоговорi. Позичальник не зобов'язаний сплачувати
будь-якi iншi платежi у зв'язку з вiдкликанням згоди.

8.з.2

Позичальник зобов'язаний:
Надати Кредитодавцю yci необхiднi документи для укпадення,Щоговору
та достовiрну iнформацiю щодо себе, свого фiнансового стану, тощо.
8.З,2.2 Свосчасно повернути Кредит, проценти за корисryвання Кредитом у
порядку, визначеному цими Правилами та Кредитним ,Щоговором.
8.З,2.З Оновлювати своi особистi данi, наданi Кредитодавцю, шляхом
повiдомлення ix Кредитодпавцю по телефону, у вiддiленi або через Особистий
Кабiнет, не пiзнiше 3-х календарних днiв з дня виникнеЁня змiн у них.
8.З.2.4 Виконувати iншi зобов'язання, передбаченi,Щоговором.
8.З.2.5 Отримати Кредит на цiлi (з метою), зазначенi в.Щоговорi.
8.З.2,6 Забезпечити/гаранryвати неможJIивiсть для TpeTix осiб здiйснити доступ
таlабо використати аналог власноручного пiдпису Позичальника та,/або фiнансовий
номер телефону. Позича"rьник несе ризик та негативнi наслiдки втрати, незаконного
заволодiння, технiчного перехоплення iнформацiТ тощо, вибуття з володiння
мобiльного телефону Позичальника (зокрема, вiдповiдноТ SIМ-карти). Позичальник
гаранryе, що BiH в повнiй Mipi повiдомлений та беззаперечно усвiдомлюе, що
фiнансовий номер також використовуеться для ,отримання одноразового
iдентифiкатору, введення якого буле прирiвняне до електронного пiдпису, Ризик i
всю вiдповiдальнiсть за несанкцiоноване використання анzrлогу його власноручного
пiдпису таlабо фiнансового номера телефону несе викпючно Позичальник. Будь-яку

8.3.2.1

особу, яка використirла TaKi засоби, Кредитодавець безумовно

вва}ка€

Позичальником i не несе вiдповiдальностi, якщо це не вiдповiдае дiйсностi.
8.4 Укладаючи договiр, Кредитодавець пiдтверджус, що:

8.4.1 У
8.4.2

нього е Bci необхiднi лiцензiТ й дозволи, необхiднi для видачi та обсrrуговування
Кредиry за цим Щоговором;
,Щоговiр пiдписаний з боку Кредитодавця уповновzDкеною на те особою та пiдписання
.Щоговор1, не е перевищенням

ii повноважень.

Е.5 Укладаючи договiр, Позичальник пiдтверджуе:

8.5.1 Що
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.5

8.5.6
8.5.7
8.5.8

мета та порядок використання ним отриманого Крелиry не суперечить нормам
чинного законодавства УкраiЪи;
Свою здатнiсть виконувати умови цього,Щоговору;
.Щоговiр не суперечить будь-яким договiрним обмеженням, що е обов'язковими для
Позичальника;
Вiдсутнi обставини, що створюють ризик неналежного виконання умов Щоговору
(вiлкритi оуловi та/або виконавчi провадження щодо стягнення майна з Позичальника
тощо), про якi BiH не повiдомив Кредитодавця;
На день пiдписання .Щоговору вiдсутнi буль-якi судовi провадження (спори),
розслiдування з боку правоохоронних таlабо контролюючих органiв, що можуть
icToTHo таlабо негативно впливати на фiнансовий стан та платоспроможнiсть
Позичальника;
Позичальник не мас права вiдотупати або iншим чином передавати буль-якi iз cBoik
прав, передавати обов'язки або переводити борг за .Щоговором без попередньоi
письмовоТ згоди Кредитодавця;
,Що пiдписання .Щоговору, Кредитодавець ознайомив Позичальника з yciMa умовами
Щоговору, цi умови йому зрозумiлi, BiH iз ними погоджуеться та повнiотю приймае;
Позичальник володiс BciMa необхiдними документами, якi необхiднi для оформлення
.Щоговору;
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8.5.9 Наданi Позичальником Кредитодавцю документи для розгляду питання про
кредитування та, вiдповiдно, для укJIадення !оговору, а також iншi документи,
пов'язанi з обслуговуванням Кредиту, не мiстять будь-яких недостовiрних вiдомостей,
складенi та/або отриманi в порядку, передбаченому чинним законодавством Украiни;

8.5.10 Позичальник визнае, що Кредитодавець укJIадае .Щоговiр, грунтуючись на наданiй
Позичальником iнформацii, яка мае icToTHe значення для Кредитодавця;

8.5.1l Позичальник надас згоду Кредитодавцю на передачу Bcix прав

i

обов'язкiв
Кредитодавця iншим особам, в тому числi i тих, якi можуть виникнути у майбутньому
та/або пiсля виконання зобов'язань Сторонами;

8.5.12 Позичмьник надае Кредитодавцю згоду на вiдсryплення прав вимоги борry
Позичальника за Щоговором буль-якiй третiй особi або особам без отримання на це
додатковоТ згоди Позичальника;

8.5.13 Кредитодавець надав Позичальнику iнформацiю, визначену в ч. 2 ст. 72 Закону Украiни
<Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг), а саме
iнформацiю про:

8.5.13.1 фiнансовупослугу,щопропонуетьсянадатиПозичальнику,iззазначеннямвартостi

з питань
окремих
послуг;
регулювання
ринкiв фiнансових
8.5.13.2 умови надання додаткових фiнансових послуг та ix BapTicTb;
8.5. 1 З.З порядок сплати податкiв i зборiв за рахунок фiзичноi особи в результатi отримання
фiнансовоТ послуги;
8.5.1З.4 правовi наслiдки та порядок здiйснення розрахункiв iз фiзичною особою внаслiдок
дострокового припинення надання фiнансовоТ послуги;
послуги для Позичальника, якщо iнше не передбачено законами

8.5.1З.5 механiзм захисту Кредитодавцем прав споживачiв та порядок урегулювання
спiрних питань, що виникають у процесi надання фiнансовоТ посJIуги;
8.5.1З.6 реквiзити органу, який здiйснюе державне регулювання ринкiв фiнансових послуг
(адреса, номер телефону тощо), а також реквiзити органiв з питань захисту прав

споживачiв;

8.5.1З.7 розп,riр винагороди Кредитодавця в разi, коли BiH пропонус фiнансовi послуги, що

надаються iншими фiнансовими установами.
8.5.14 Позичальник повнiстю розумiе Bci умови,Щоговору, своТ права та обов'язки за цим
,Щоговором, приймае ix та погоджуеться з ними;

8.5.15 Позичаль1-1ик не обмежений у дiсздатностi та укладання цього !оговору не потребуе
узгодження з третiми особами;

8.5.1б Позичальник дiе за згодою другого iз подружжя (за необхiдностi).
8.5.17 Пiдписанням Щоговору Позичальник пiдтверджуе те, що BiH нrшежним чином

проiнформований щодо:
Ycix пропозицiй Кредитодавця, в тому числi щодо видiв та умов кредитних
продуктiв Кредитодавця, ix особливостей та вiдмiнностей;
8,5.1'l,2 МаксимальноТ суми, на яку може бути виданий Кредит;
8.5.17.З Способiв забезпечення виконання зобов'язань за.Щоговором, якi Кредитодавець
вимагае в заJIежностi вiд виду та суми кредиту;
8.5.17.4 Порядку та умов дострокового погашення Кредиry;
8.5.17.5 Максимального строку, на який видаеться Кредит;
8.5.17.6 РеальноТ рiчноi процентноТ ставки та загzшIьноТ BapTocTi Кредиry (за умови
споживчого кредиryвання);
8.5.|7."7 Порядку та умов вiдкликання згоди на укrrадення ,Щоговору (за умови споживчого
кредиryвання);
8.5.17,8 Iнших обставин,
мають значення для прийняття Позичальником
обГрунтованого рiшення про укладення цього .Щоговору, та якi передбаченi ст. 9 ЗУ
<<Про споживче кредитування)) (за умови споживчого кредитування).
8.5.17.1

якi

9.

ВЦПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH

9.1 Сторони несуть вiдповiдальнiсть за порушення умов Договору та цих Правил вiдповiдно до
чинного законодавства УкраТни.
9.2 Порушенням умов Щоговору (Кредитного !оговору та цих Правил) с його невиконання або
1з

неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених
,Щоговором (Кредитним
,Щоговором та Правилами).
9.3 У випадку cMepTi Позичальника, що наступила до закiнчення строку дiТ {оговору, Bci права i
обовоязки щодо цього Щоговору переходять до його спадкоемцiв
у порядку, визначеному чинним
законодавством Украiни.
9.4 Закiнчення строку дiт Щоговору не звiльняс Сторони вiд вiдповiдальностi за порушення умов,
яке мало мiсце пiд час дiТ Щоговору.
9.5 Позичальник несе передбачену чинним законодавством Украihи вiдповiдальнiсть, вкJIючаючи
кримiнальну, за використання чужих персональних даних таlабо умисне отримання Кредиry за чужими
та/ або пiдробленими документами.
У випадку порушIеFIня Позичальником cTpoKiB повернення Кредиry Кредитодавець мас право:
- звернутися в колекторську компанiю для стягнення Заборгованостi; - звернутися
до суду за захистом
cBoik законних прав i iHTepeciB; - передати вiдомостi та Персональнi данi Позичальника до Бюро
кредитнrх iсторiй як iнформацiю про негативну кредитну iсторiю такого Позичальника.
Кредитодавець надае (перераховуе) Позичальнику Кредит в повному обсязi, затвердженому
кредитодавцем. При цьому КредитодавеLIь не несе вiдповiдальностi за списання буль-якйх koMiciй
банком Позичальника у зв'язку iз зарахуванням коштiв Позича.льнику.

9.6

9.7

порядок вирIшЕннrI спорIв

11.1 Bci спорИ та непорозУмiннЯ щодо укJIаДання, викоНання, розiрвання, змiни, атакож з будь-яких
iншиХ питань, що стосуються циХ Правил та Щоговору, пiдлягають врегулюванню шляхом перЬговорiв.
11.2 Якщо спiр з фiзичною особою-пiдприемцем неможJIиво
шляхом n"p..ouopiu, такий
""pi.rr"
спiр передаеться на розгляд господарського суду в порядку, передбаченому
чинним законодавством

Украihи.
11.3 Якщо спiр з фiзичною особою неможJIиво вирiшити шляхом переговорiв, oKpiM спорiв щодо
захисту прав споживачiв, пiдлягають розгляду в постiйно дiючому Третейському оудi при Дсоцiацii
украiЪських банкiв (овiдоцтво про реестрацiю постiйно дiючого третейського суду :vsбOT-z0os вiд
21.06.2005 р., видане КиiЪським мiським управлiнням юстицii), з.й"о з
регламентом третейського
сулу. Розгляд здiйснюеться одноособово суддею, який призначаеться в порядку, встановленому
регламентом постiйно дiючого Третейського суду при АсоцiаuiТукраiЪських банкiв, i з яким Сторони
зобовязанi ознайомитись.
Найменування CTopiH та ix мiсцезнаходження у третейськiй
угодi вiдповiдають найменуванню CTopiH
та ik мiсцезнаходженню за,Щоговором.
Мiсце i дата укJIадення третейськоТ угоди вiдповiдають мiсцю i датi
укладення Щоговору.
Уклавши Щоговiр, Сторони пiдтверджують, що положення цього пункту Правил становить третейське
застереження вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.

11.

ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО ДОГОВОРУ ЧИ ПРАВИЛ

11.1 Щi Правила 3атверджуються наказом директора Кредитодавця та розмiщуються на Сайтi для
ознайомлення Bcix зацiкавлених осiб.
!оговiр набирае чинностi з моменту його укладення вiдповiдно до даних Правил.
11.3 Кредитодавець мае право в односторонньому порядку вносити змiни до Правил. Змiненi
Правила розмiщуюТься на Сайтi. ВнесеннЯ змiн дО ПравиЛ не змiнюе
умови ,Щоговору (i вiдповiдноi
редакцiтправил, як його складовотчастини) для вже укладених мiж Кредитодавцем та Позичальниками

l1.2

,Щоговорiв.

11.4 ЗМiНИ ДО ЩОГОВОР)/ внОсяться шляхом укладання додаткових угод, якщо TaKi змiни не е
використанням права Позичальника чи Кредитодавця, якi чiтко визначенi цими Правилами або
!оговором.
11.5 Щiя Щоговору може бути припинена:
- За взаемною згодою CTopiH.
- У iнших випадках, передбачених дiючим законодавством УкраТни.
12.

l2.1

ЗАКЛЮЧНI ШОЛОЖЕННЯ ЩОДО ДОГОВОРIВ

ФормИ Заявок, договорiв

та iнших

документiв

в

електроннiй формi визначаються
|4

Кредитодавцем у встановленому ним порядку та iнтегруються ним в ITC Кредитодавця.
Кредитний !оговiр (який мiстить, в тому числi, Графiк платежiв), застосовна редакцiя Правил
та iншi документи, якi стосуються укJIадення та виконання .Щоговору, зберiгаються в тому числi в
паперовому виглядi,
електронному виглядi. За необхiдностi отримання таких документiв
Позичальник може звернутися до Кредитодавця в передбаченому чинним законодавством порядку з
вiдповiдним запитом, iнформачiйнi повiдомлення та листи можуть також направлятись Кредитодавцем

l2,2

у

(електронна адреса office@bizpozyka.com)

i

Заявником/Позичальником

шляхом

надсилання

електронних повiдомлень на електронну адресу Заявника"/Позичальника (зазначенi в заявцi).

|2.3 У

випадку, якщо Заявник/Позичztльник втратив номер мобiльного телефону, заЗначениЙ в
Заявцi, та/або паспорт, BiH зобов'язаний TepMiHoBo зв'язатися з Кредитодавцем буль-яким доступним
йому способом: у вiддiленнi Кредитодавця, або шляхом надсилання електронного повiдомлення та,/або
зателефонувавши за контактними телефонними номерами Кредитодавця, зазначеними на Сайтi, та
виконати дiТ, вказанi працiвником Кредитодавця для вирiшення вiдповiдних проблем.
l2.4 Недiйснiоть окремих умов укJIаденого Кредитного ,Щоговору, встановлена рiшенням суду, не
мае наслiдком недiйснiсть всього Щоговору, та у буль-якому разi не звiльняе Позичальника вiд
зобов'язання повернути Кредитта сплатити проценти за користування Кредитом i неустойку (за
наявностi).
13.

ПОРЯДОК ОБДIКУ ДОГОВОРIВ ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ПОВ,ЯЗАНИХ З
НАДАННЯМ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

13.1 Зберiгання iнформацiТ про Позичальникiв, укJ]адених ,Щоговорiв та iнших документiв, якi
пов'язанi з наданням коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту, забезпечуеться
шляхом адмiнiстрування вiдповiдних вiдомостей в облiковiй та рееструючiй системi Товариства.
13,2 Облiкова та рееструюча система Товариства функцiонуе в електронному виглядi шляхом
використання вiдповiдного програмного забезпечення, що забезпечуе облiк Позичальникiв Товариства
та здiйснюе реестрацiю проведених операцiй.
13.3 Товариство забезпечуе технiчне функцiонування облiковоТ та рееструючоТ системи, створеноТ
та ocHoBi комп'ютерних систем, якi забезпечують виконання технологiчних операцiй з ведення облiку.
13.4

Реестрацiя .Щоговорiв про надання фiнансових послуг здiйснюсться шляхом веден}uI
Товариством журншу облiку укладених i виконаних Щоговорiв про надання фiнансових послуг (далi <Журнал облiкр) та карток облiку укJIадених та виконаних .Щоговорi" (далi - <Картка облiку>),
вiдомостi яких повиннi мiстити iнформацiю, необхiдну для ведення бухгалтерського облiку

вiдповiдних фiнансово-господарських операцiй.
13.5 Журнал облiку ведеться в хронологiчному порядку та мае мiстити таку iнформацiю:
- номер запису за порядком;
- дату i номер укJIаденого {оговору в хронологiчному порядку;
- прiзвище, iм'я, по батьковi Позичальника;
- реестрачiйний номер облiковоТ картки платника податкiв Позичальника (для фiзичних осiб, якi через
своТ релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоТ картки
платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку в
паспортi, - серiя та номер паспорта);
- розмiр наданих кредитних коштiв згiдно з умовами .Щоговору та дату зарахування (перерахування)
кредитних коштiв на поточний рахунок Товариства;
13.б - дату закiнчення строку дiТ !оговору (дату анулювання або припинення дiТ.Щоговору). У разi
необхiдностi Товариство мае право доповнити журнал облiку укJIадених та виконаних !оговорiв
додатковою iнформаrцiою.
Картки облiку виконання.Щоговорiв мiстять:
- номер картки;

l3,7

- дату укJIадення та строк

дii Щоговору;

- прiзвище, iм'я, по батьковi Позичальника;
- реестрачiйний номер облiковоТ картки платника податкiв Позичальника (для фiзичних осiб, якi через

своi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття ресстрацiйного номера облiковоТ картки
платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку у
паспортi, - сорiя та номер паспорта);
- вiдомостi про отриманi (виданi) грошовi кошти, а саме: дату отримання (видачi) грошових коштiв;
суму грошових коштiв згiдно з Щоговором; суму винагороди; суму iнших нарахувань згiдно з умовами
15

,Щоговору; загаJIьну суму, одержаних на дату заповнення картки.

13.8 Журнал облiку укладенLrх та виконаних .Щоговорiв та картки облiку виконання !оговорiв
ведеться Товариством в електроннiй формi з обов'язковим забезпеченням можJIивостi роздрукування у
буль-який час на вимогу Нацкомфiнпослуг.
13.9 Товариство зобов'язане забезпечити зберiгання електронноТ форми Журнаlry облiку та Карток

облiку виконання Щоговорiв таким чином, щоб забезпечити моlкливiсть вiдновлення

втраченоТ

iнформацii у разi виникнення будь-яких обставин непереборноТ сили.
14.

l4.1

ПОРЯДОК ЗБЕРIГАНIUI ДОГОВОРIВ ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ПОВ,ЯЗАНИХ З
НАДАННЯМ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
!оговори зберiгаютьоя протягом 5 (п'яти) poKiB пiсля припинення зобов'язань за Щоговором.

,Щодатки до ,Щоговору (у разi наявностi) зберiгаються разом з вiдповiдними ,Щоговорами.

l4.2

Укладенi ;з письr,lовiй формi ,Щоговори та iншi документи, пов'язанi з наданням фiнансовоi
послуги, зберiгаються за мiсцем ik формування в справах тимчасового зберiгання до моменту передачi
в apxiB Товариства. З метою забезпечення збереженостi Щоговорiв справи повиннi перебувати в
робочих KiMHaTax а-бо спецiально вiдведених для цiеТ мети примiщеннях, у шафах i столах, що

зачиняються.

14.3 Укладенi в електроннiй формi .Щоговори та iншi документи, пов'язанi з наданням фiнансовоТ
послуги, зберiгаються в справах в iнформацiЙнiй системi Товариства шляхом використання
вiдповiдного програмного забезпечення, що забезпечуе ik збереженiсть та можливiсть роздрукування
за необхiднiстю у будь-який час. Товариство зберiгас укладенi в електроннiй формi .Щоговори та iншi
документи, пов'язанi з наданням фiнансовоТ послуги, таким чином, щоб забезпечити можливiсть

вiдновлення втраченоТ iнформачiТ у разi виникнення будь-яких обставин непереборноТ сили.
Видача ,Щоговорiв (ix копiй) незаJIежно вiд форми укJIадання у тимчасове користування
cTopoHHiM особам та установам здiЙснюеться з дозволу керiвництва Товариства. На видану справу
заводиться картка замiнник справl{ таlабо робиться запис у вiдповiдному журналi, у якiЙ зiвначаеться
НОмер Щоговору, дата Його укJIадання, а також кому справ авидана, дата iT повернення. Передбачаються
графи для пiдписiв про одержання i прийняття справи.
14.S ВИЛучення документа iз справи постiйного зберiгання забороняеться. У виняткових випадках
ВИЛУЧеНня Щоговору допускаеться з дозволу,Щиректора Товариства з обов'язковим зrrлишенням у
справi наJIежним чином засвiдченоi копiТ,Щоговору.

t4.4

15.

порядок доступу позиt[АлъникIв до докумЕнтIв тА Iншоi шrоогмлцri,
Itrов,язлноi з нАдАнням ФIнАнсових послуг товАриством

15"1 При органiзацiТ роботи Товариство Еt}кивае заходи щодо забезпечення захисту iнформаuiТ при
наданнi фiнансових послуг (нада:ri - <Iнформацiйна безпекa>).

Вимоги до Iнформацiйl-rоТ безпеки Товариства:
- ЗаХИСТ iНформаuii зiд несанкцlонованого доступ), cTopoHHix осiб з використанням засобiв
ОбОв'язковоТ персональноТ iдентифiкацiТ та парольного доступу до iнформацiйноi, рееструючоТ та
облiковоi системи Товариства;
- запобiгання несанкцiонованим зплiнам програмно_технiчного забезпечення, знищання або
пошкодження iнфоомацiйноi, ресструючоТ та облiковоТ системи;
- захист апаратно-програмних мод5zлig безпеки, що плiстять iнформацiю щодо системних ключiв та
компонентiв iнформаuiйноТ, реестрlzючоТ та облiковоТ системи;
- чiткий розподiл прав доступу ло iнформацiТ мiж персонrrлом;
- засоби дiагностики, пlо дають змогу виявити порушення цiлiсностi баз даних;
- автоматичне протоко.пrовання ycix входiв в iнформацiйну, ресструючу та облiкову систему i
ВИКОНаННЯ Bcix операцiЙ 1, ц1;, немоясливiсть модифiкацiТ створених протоколiв, тощо
15.2 Комерцiйна тасмниця/конфiденцiйна iнформацiя. Пiд комерцiйною тасмницею/конфiденцiйною
iнформацiею Товариства розумiються вiдомостi, пов'язанi з iнформацiею про фiнансовi послуги,
управлiння фiнансами та iншою дiяльнiстю Товариства, розголошення яких (передача, витiк тощо)
може завдати шкоди в дiяльностi Товариства.
породача iнформаuiт буль,яким TpeTiM особам, опублiкування або iнше розголошення такоi iнформацiт
може здiйснюватися тiльки за погодженням з Щиректором Товариства. Порядок визначення скJIаду та
перелiку вiдомостей, що скJIадають комерrliйну тасплницю/конфiденцiйну iнформаuiю Товариства, tx
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складу та обсягу,

а

також порядок захисту визначаеться .Щиректором Товариства,

з

урахуванням вимого

чинного законодавства Украiни. Перелiк вiдомостей, що не скJIадають комерчiйну таемницю,
визначаеться чинним законодавством УкраТни.

[о

iнформацii та документiв, що не становлять комерчiйну таемницю/конфiденцiйну iнформацiю i
Позичальники (контрагенти) Товариства мають до них вiльний доступ нrшежать:
- вiдомостi про фiнансовi показники дiяльностi Товариства та його економiчний стан, якi пiдлягають
обов'язковому оприлюдненню;
- перелiк керiвникiв Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв;
- перелiк послуг, що налаються Товариством;
- цiну/тарифи фiнансових послуг;
- iншу iнформацiю право на отри\{ання якоТ закрiплено чинним законодавством,
Товариство на вимогу )/повновzDкених органiв повинно розкривати:
- фiнансову та коноолiдовану фiнансову звiтнiсть, яка скпадаеться та подаеться вiдповiдно до вимог
чинного законодавства;
- звiтнi ланi (iншi, нiж фiнансова та консолiдована фiнансова звiтнiсть), що скпадаються та подаються
вiдповiдно до вимог чинного законодавства та прийнятих нормативно-правових aKTiB
НацкомфiнпосJý/г.
15.3 Обов'язки працiвникiв Товариства щодо нерозголошення комерцiйноТ таемницi/конфiденцiйноТ
iнформацiТ встачовлюються шляхом пiдписання працiвником .Щоговору/зобов'язання про

неьозголошення вiдомостей, що етали йому вiдомi при виконаннi cBoik службових обов'язкiв, та
скпадають комерuiйну таемницю/конфiденцiйну iнформацiю Товариства.
випадку звiльнення
працiвника Товариотва, що мав доступ до комерцiйноТ таемницi/конфiденцiйноТ iнформацii, такий
працiвник зобов'язаний передати/повернути керiвництв)z Товариства буль-якi HociT такоТ iнформачii
(як в папоровому так i в електронному виглядi), якi знаходились у нього в зв'язку з виконанням
службових обов'язкiв.
15.4 На вимогу Позичальника уповноважена особа Товариства зобов'язана нада"ги iнформацiю згiдно
з вимогами cTaTTi 12 Закону УкраiЪи <Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових посJý/г), Закоrry Украiни <Про iнформацiю> та iнших законодавчих aKTiB.

У

ПОРЯДОК ШРОВЕДЕНIIЯ ВНУТРIШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ДОТРИМАННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА ТА. BHYTPIШHIX РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ ДОКУМЕНТIВ ПРИ
здйснЕннI опЕрА.цIй з нАдАння ФIнАнсових IIослуг

16.

16.1 Товариство запроваджус систему внутрiшнього контролю, адекватну характеру та масштабу ii'
дiяльностi, Iчiотою якоi е перевiрка того, що операцiТ здiйснюються лише у суворiй вiдповiдностi до
чинного законодавства, статуту Товариотва, цих Правил та наявних внутрiшнiх регламенryючих
документiв. Внутрiшньсму контролю, зокрема, пiдлягають: наданi Товариством фiнансовi послуги;
операцii, вчиненi на виконання укJIадених !оговорiв; ефективнiсть надання фiнансових послуг (в
роз;оiзi cTpoKiB, суми) та оцiнка ризикiв, пов'язаних з ix наданням; piBeHb комп'ютеризацii та
iнформачiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi Товариства; внутрiшня та зовнiшня звiтнiсть
Товариства, адекватнiсть вiдображення результатiв дiяльностi Товариства; органiзацiя та ведення
бухга,ттерського та упоавлiнського облiк\/, а тако}к ik вiдповiднiсть MeTi та завданням дiяльностi
Товариства у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства; ефективнiсть управлiння трудовими та
матерiальни\{и ресурсами Товариства.
16"2 Основним завда-нням внутрiшнього контролю Товариства е: дотримання правил, планiв,
процедур, законiв УкраТни; збереження активiв; забезпечення достовiрностi та цiлiсностi iнформачiТ;
економiчне та рацiональче використання pecypciB Товариства; досягнення вiдповiдних цiлей пiд час
проведення операчiй або виконання завдань та функцiй Товариства. Внутрiшнiй контроль Товариства
здiйснюеться уповFIовах(еними праlдiвниками та вiдповiдальними особами Товариства i включае
виконання насryIних заходiв: реестрацiя вхiдноТ iнформачiТ ш{одо контрагентiв; первинний аналiз
економiчноТ доцiльностl; суворе дотрима}{ня внlzтрilццiх правил та процедур, передбачених для
укJIадення Щоговорiв; перевiрка дотримання внутрiшнiх правил та процедур, передбачених для
укладення та виконаrli;я Щоговорiв, в Torly числi щодо оцiнки фiнансового стану Позичальника;
перевiрка повноти реестрацiТ вхiдноТ iнформачiТ; аналiз фiнансово - правових наслiдкiв укладення
,Щоговорiв; оцiнка ризикiв та причин ix виникнення; супроводження та контроль за виконанням
,Щоговорiв; перевiрка внутрiшньоТ та зовнiшньоТ бухгалтероькоТ i фiнансовоТ звiтностi Товариства;
оцiнка здатностi вiдповiдних вiддiлiв Товариства належним чином зберiгати активи; оцiнка
1,-7

Доцiльностi, рентабельностi придбання матерiальних pecypciB, коштiв, рацiональнiсть та ефективнiсть
ik використання; оцiнка здатностi працiвникiв Товариства досягати вiдповiдних операцiйних або
програмних цiлеЙ виконання необхiдних завдань; виявлення та аналiз прогалин недолiкiв у
процедурi та квалiфiкацiЙному piBHi працiвникiв фiнансовоТ установи за наслiдками здiйснених
КОНтРОЛьних заходiв; органiзацiя ceMiHapiB та навчання працiвникiв Товариства з метою полiпшення ik
фахового рiвrrя. Ступiнь вiдповiдальностi посадових осiб та працiвникiв Товариства встановлюеться
Вiдповiдно до укJIадених з ними трудових Щоговорiв, посадових iнструкцiй, затвеDджених,керiвником
Товариства, та згiдно ви}Iог чинного законодавства УкраТни.
16.3 Контроль, tцо здiйснюеться керiвництвом Товариства, базуеться як на аналiтичнiй iнформацiТ,
поДанiЙ службовцями та фахiвцями, так i на ocHoBi власних контрольних заходiв саме: ознайомлення
пiд особистий пiдпис поацiвникiв та посадовIдiв Товариства зi Стаryтом, та вн5тоiшнiми положеннями
(правилами) Товариства та iншими внутрiшнiми регламенryючими документами для забезпечення
наJIежного виконаF{ня пою,Iадених на таких осiб трудових (посадових) обов'язкiв; перевiрка
ДоС.'liджегIня компетентностi працiвникiв, вiдповiднiсть посадам, якi вони обiймають; аналiз обсягу
аКТИВiВ, лiквiдностi та обсягу на-даних фiнансових послуг, ефективностi заходiв Товариства з
фОРмування та. використання резервiв; стан та якiсть виконання фiнансово-еltономiчних планiв;
конкурентоспромоrкнiсть Товариства, складнiсть та обсяг наданих фiнансових послуг, ix фiнансова
ефективнiоть; paпioHa,rbHicTb витрат на утримання Товариства; сryпiнь iнформачiйно-аналiтичного
забезпечецня дiяльностl Товариства; адекватнiсть та ефективнiсть iснуючих заходiв внутрiшнього
КОнтрОЛЮ; Доцiльнiоть та- можливiсть здiЙснення органiзацiйних та процедургtих змiн
у фiнансовiй
ycTaHoBi. Сryпiнь вiдповiдальностi керiвництва Товариства визначаеться трудовим .Щоговором,
посадовою iнструкшiею та вимогами чинного законодавства УкраТни.
16.4 ПОрядок взаемодiТ пiдроздiлiв Товариства щодо здiйснення ефективного внутоiшнього
контролю визначаеться внутрiшнiми труловими правилами, посадовими iнструкцiями та трудовими
{оговорами i !оговорами цивiльно-правового характеру.

i

i

17. ВЦIIОВIДАЛЬНIСТЪ ПОСАДОВИХ ОСБ, ДО ОБОВ,ЯЗКIВ ЯКИХ НДЛЕЖИТЪ
БЕЗIIОСВРЕДIШ РОБОТА З ПОЗИlIАЛЬНИКАМИ, УКЛАДАННl{ ТД ВИКОНДННrI
ДОГОВОРIВ

l7.1

Посадовi особи, до обов'язкiв яких належить безпосередня робота з Позичальниками,
укJIаданняt та виксна-ння .Щоговорiв (надалi - <<Посадовi особrа>) зобов'язанi дотримуватися вимог
чиннсго законода-вства l/кратни, що реryлюс вiдносини у сферi надання фiнансових послуг, зокrJема,
аJIе не викJIючно:

-

виконуватИ своi обов'язки

на пiдставi посадових iнструкцiй, цих Правил та

внутрiшнiх

регламентуючих документiв Товаоиства;
- керуватись у своiй роботi чинни\4 законодавством УкраТни;
- надавати органам контролю Товариства документи, необхiднi для контролю вiдповiдностi здiйснення
ними cBoix посадових обов'язкiв;
- надавати irrформацiю про виконання ниl\,{I.I посадових обов'язкiв органам контролю Товариства;

- не завдавати

шiкоди iHTepecaM Товариства, не порушувати прав та iHTepeciB Позичальникiв

Товариотва;
- ести встановлену законо]ч! матер iальн1, вiдповiдаль HicTb.
l7.2 Посадовi особи несуть матерiа-гlьну вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству внаслiдок
порушен]]я псюцадf,них i{a них трудових обов'язкiв.
17.3 У випадках_, визначених чинни\.{ законодавствоп4 УкраТни, Посадовi особи моясуть бути
притягненi до дисциплi нарнот, адм iнiстративноi чи кримi нальнот вiдповiдальностi.
t7"4 Пооадовi особи без вiдповiдного рiшення загzшьних зборiв Учасникiв Товариства не N4ожуть
брати участь у пiдготовui та прийняттi рiшення на користь членiв своеТ ciM'T, dnr.o,.""
родичiв,
пiдприепtства або установи, в якому вони, i,ч близькi родичi мають дiловий iHTepec.
17.5 У разi виявлення порушень з боку Посадових осiб, за вимогою {иректора така особа негайно
зобов'язаrtа виправити вttявленi порушення.
у7 "6 При повторному порушеннi,
!t.rректо,э Товариства, мае право ставити питання про звiльнення
Посадовоi особи з займаноТ посади.

l7.7

ЯКЩО ПРИ РОЗГЛядi справи виявлясться, що порушення здiйснено Посадовою особою з
у правоохороlтнi

корисливоЮ метою, !иректоР Товариства мас правО передати справУ на
розгляд
органи. В iнших випадках, застосовуються заходи адмiнiстративного впливу.

18.

ОПИС ЗАВДАНЬ, ЯКI ПЦЛЯГАЮТЪ ВИКОНАННЮ КОЖНИМ ПЦРОЗДIЛОМ
ФIНАНСОВОi УСТАНОВИ

18.1

Завданням керiвництва Товариства е здiйснення розробки напрямкiв та найбiльш ефективних
способiв надання фiнансових послуг.

3азданням бl,хгалтерського пiдtэоздiлу с правильне вiдобра:кення операчiй з надання
фiнансових послуг на цiдставi укJIадеI{их_ .Щоговорiв з урs_хуванням вимог чинного законодавства

18.2

УкраiЪи.
18.3 Завданням працiвникiв юридичноТ служби е аналiз правових аспектiв операцiй з надання
фiнансових послуг, контроль за дотриманням норм чинного законодавства при укладеннi ,Щоговорiв,
здiйснення захисту пра.в та iHTepeciB Товариства правовими засобами.
18.4 Завданням вiддiлу по роботi з Позичальциками с супроводження укладених ,Щоговорiв про
на.дання фiнансових послуг.
18.5 За.здацням працiвника вiдповiдального за проведення первинного фiнаноового монiторингу е
здiйснення передбачених законодавством процедур з виявлення фiнансових операцiй, якi пiдлягають
фiнансовомlz монiторинry та iнших фiнансових операцiй, що N{ожуть бути пов'язанi з лега:riзацiсю
(вiдмиваннялл) дохtэдiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню
розповсюlчження

зброТ

масового

знищення.

19.1 Idi Правила затверлжуються Щиректором Товариства i розмiщуються на сайтi Товариства для
ознайомлення Bcix зацiкевлених осiб.
Товариство мае право в односторонньому порядку вносити змiни та доповнення до Правил, в
тому числi шляхом викладення Правил в новiй редакчii, якi розмiщуються на Сайтi Товариства для
ознайомлення ycix зацiкавлених осiб.

l9,2
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