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IIрАвилА

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

ТОВАРИСТВА

З

ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ
<<БIЗнЕс ПоЗикА>>

MICTO киiв
20l9 PIK

9р.

I{i Внутрiшнi Правила надання кош,гiв у позику, в тому числi i на
умовах фiнансового кредиту

(далi

кПравила>) встановлюють порядок надання товАриствоМ з оБмЕжЕною
вIдповIДАлъIIIстIО (БIЗНЕС ПоЗИКА) (налалi по тексту * <Товариство>) коштiв у позику, в
тому числi i на умовах фiнансового кредиту (далi * ккредит>) (liзичним особам та срiзичним o"odurгliдприсмцЯм на визнаЧений строК i пiд процент, порядоК укладення, оформлення i облiку
{оговорiв
про надання фiнансового кредиту та пов'язаних iз цим документiв, а тако)к визначае порялок дiй
посадових осiб Товариства у зв'язку iз наданням фiнансових послуг.

L[i Правила розробленi вiдповiдно до КонституuiТ УкраТни, I{ивiльного кодексу УкраТни,
законiв Украiни кпро фiнансовi послуги та дер)I(авне регулюванIlя ринкiв фiнагtсових послуг),
Закону Украl'ни кПро лiцензуванLiя видiв господарськоI дiяльностi>>, Законiв УкраТни KIIpo захист
прав сIlо)I(ивачiв>, Законiв УкраТни кПро електронну комерцiю>, Законiв УкраТни кПро споrкивче
Кредитування>, Лiцеt,tзiйних умов провал)I(ення господарськоТ дiяльностi з надання сРiнансових
посJIуг (r<piM професiйноr'лiяльttостi на ринку цiнних гlагrерiв), затверд)I(ених постановою Кабiнету
MiHicTPiB УкраТни вiд 07.12.20lб р.Jф 9l3, нормативно-правових aKTiB НацiональноТ KoMicii, що
здiйснtос дер}I(авне регулюваt,lIlя у сферi ринr<iв фiгrансових послуг (далi кНацкомфiнпоолуг>), та
ч и

нllого законодавства

УкраТн и.

пр" гlроведеtttli господарськот дiяльностi з наданFIя кредитiв, Товариство виходить з
.га
необхiдностi забезпе,lеltня захисту та поеднання ilt,гересiв Товариства, його
у.lасникiв

Позичал ьникi в 1'овариства.

1.

зАгАльнI поло}квння

l. l. Товариство с tрiнансовою установо[о - учасником ринку фiнансових послуг та мас право
вiдповiдirо до LIин1,Iого законодавства УкраТни надавати коl-Uти у позику, в тому числi на
умовах
фiнансового кредиту фiзичним особам та фiзичгlим особам-гtil(присмL(ям (далi - кПозичальгrЙк>) rra

умовах, що передбаченi !оговором про надання коштiв
фiнансового кредиту (далi

-

/[оговiр).

у

позику в тому числi

i

на умовах

1.2. Товариство надас наступнi види фiнансових кредитiв:

1.2.1

1.2.1.За строками:
.l . KopoTкocTpor<oBi * укrrаденi на строк В (BiciM) кrшендарIlих тиrltнiв;
| .2,2. За цiльовим призначенням:

|.2.2.1.

з меток)

реалiзацiТ буль-якоТ законноТ мети Позич€Lльника,

пов'язаноТ

з

пiдприсмницькою,

l]езале)I(ною професiйною дiяльгtiстю або виконаl{ням обов'язкiв найманого працiвника;

1.2.2.2. з метою реалiзацii буль-якоТ законноi мети Позич,Ulьника, для задоволення потреб, не
пов'язаних з lliдприем1,Iицькою, незале)l(Flою професiйною дiяльнiстю або виконанням обов'язкiв
наймаt rого llрацi вtlика.
1.2.3. За порялком видачi:

.2.З.1. видача однiею сумою;
.2.З.2. видача частинами (за домовленостi cTopiH)
l .2.4. За типом процентноi'ставки:
1.2.4.1. фiксоваtrа;
1.2.4.2. змiнювана
1.2.5,За ре)I(и]\4ом сплати процентiв та ocHoBt,toj'cyми I(редиту:
1.2.5,1, зi спла,l,ою проrценr,iв i основноi'суми Креди,I.у
у строк, вказаний у
1

|

l,2.6. За вилами забезпечення виконання зобов'язань:

!оговорi;

l,2.6.|. б.панковi (без забезпечеr;ня),
1.2.6,2. iз забезпеченням (порУка, застава, iншi видИ забезпечення, передбаченi законодавством)

l.З. Визrtачення TepMiHiB, якi вlttиваються в цих Правилах:

Фillаllсоlзllй крелиr,- грошовi кошти в

нацiона..пьнiй валtотi Уrtраiни (гривнi), що надаються
Товариством на умовах зворотностi, cTpoKoBocTi та платностi, що передбаченi
Щоговором.
ToBapllcTBo * l'ОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВrДАльнIстIо кБIзнЕс позикд)
(iдентифiкацiйний код юридиLtноТ особи 4\0842з9, мiсцезнаход)кення: 0ll33, м. КиТв, бульвар Лесi
Уttраi'ttки, бул.26, офiс 624).

Сайт/Веб-сайт

iHTepHeT-cTopiHKa Товариства,

Що знаходиться

за

адресою:

https://bizppzy!9.cornl, який с публiчним та на якому розмirrtенi детальнi
умови отримання Кредиту,
повернен ня Кредиту, порядок реестрацiТ потен цi й ного Ilозичальни ка тощо.
l]ози,lа.ltьник - фiзична особа або фiзична особа-пiдприемець, яка звернулась llo Товариства
з MeTolo отримання фiнаrrсового кредиту та якiй, вiдповiдно до вимог внутрiшньоТ полiтики
'l'овариства, може бути лtаданий
фiнансовий кредиr,таlабо отримала фiнансовий кредит,
flля уl<ладення f{оговору [Iозичальник повинен мати налеrlсний обсяг цивiльнот дiездатностi,
Щоговiр - домовленiсть I-Iозичальника та Т'овариства, спрямована на встановлення, змiну або
лрипинеl{tlя цивiльних прав та обов'язкiв. !оговiр може бути укладений у буль-якiй
формi, в тому
числi в eлeкTpotlHoMy виглядi.

особистий кабirlет

-

сукупнiсть захищених cTopitlok, Що формуються Позичальнику

в

його peecTpat,li l'Ha Сайтi (особистий роздiл Позичаrrьника), за допомогою яl<ого Позичальниl(
злiйснюе повну взасмодiю з'Говариством, мас постiйний доступ до iнформацilfuокументiв, пов'язаноi'
Moi\4eHT

з

Товариством (liнансових послуг. !оступ до особистоТ сторiнки здiйсl-ttосться
введе}l1-1я Логiна i Пароля на Сайтi 'l'сlварис.гва.
JIогiн - унiкальгlа комбiнацiя лiтер таlабо цифр, необхiдна для авторизацiТ та iдентифiкацiТ
I-Iози,rальниrtа. IJю r<омбiнацirо Позичальник самостiйно зазначас в спецiальному полi <логiн> при
входi до особистого кабiнеr,у. Позичальник несе персонit".lьну вiдповiдальнiст,ь за збере>l<еltiсть
tIаДаtII,1ЯМ

Позича;tьником tl]ляхом

Логiну.

IIароль

-

унiкальt-lа lсомбiнацiя букв таlабо цифр, що встановлюсться Позичальником при

заповнеttнi аIlкети на Сайтi з меl,ою ресстрацii. I{ю комбiнацiю Пози.Iальник самост.iйно зазначае в
спеrцiальttому ttолi (пароль)) при входi до Особистого кабiнету. 11озичальник несе персональну
вiдповiдальнiсть за збереrкенiсть Пароля,

З:rборговitнiсr,ь сума ltредиту,

користуван t tя l(ре7.1итом, t rrr,рафн i сан кцi

а

тако)к HapaxoBaHi, zLле

lle сплаченi

проценти

за

l'.

Посадовi особи Товариства - керiвник'I'овариства, головний бухга-lIтер, члени iнших органiв
управлiгtttЯ Товариства вiдповiдгrО до статутУ та iнших внутрiшнiх документiв.
Т'елефонниI'l tIoMep Позlл.lальIIика (Фiн:lllсоtlиl--l Iloмep Tc,rret|lollY)
- власний мобi:tьr-rий
номер [Iози,rалььtика, який зазнача€ться в aHKeTi при ресстрацiТ на Сайтi або особистому звернеtli
ГIози,tаltьниt(а до Товарисr,ва, iвикористовусться Товариством як один iз способiв iдентифiкацii'
Позичалl,tlика, а Talto)I( як коllтактний засiб зв'язку.
Код lI iд,гверджеII IIrI /(оговору (од н оразови й iдентпфiкатор) - уttiкальна комбiнацiя букв .га
цифр, яка використовуеться для пiл,r,вердлtення HaMipy Позичальника укласти flоговiр I]a
запропоноt]аtl их Тсlвариством умовах.
Уп ов Irоважен и l:l оргаIl Товариства - !и ректор 1'овариства.
Irrшli TepMitlи, що в)I(иваtоться у ГIравилах, застосовуються
у значенi, визначеному Законом
уr<раi'rrи кгlро фiгrаttсовi послуги та дер)кавне регулюванt-tя ринкiв срiнансових послуг)).
2.

умови тА зАгАльниЙ порядок уклАдвFrrш договорIв

з

позичдлъtIиклми

2.1 . l[оговiР iз Г[озичальtlика]чIи укладасться шляхом пропозицiТ однiсТ сторони
укласти
!оговiр (о(lер,гу) i прийняrr,я пропозицiТ (аr<цеп.гу) другою стороною.

2.2. !оговiР iз I'[ози.lальникоi\,'r вва)I(астьсЯ укладеlIим, якщо стороllи в налелсtliй формi
досягли зголи з ycix iстотних умов f{оговору та пiдписали цей flоговiр.
I'lерел або пiд час укладення {оговору, а TaKo)I( у процесi виконання !оговору, Товарис,rво
мас право отримувати вiд Позичальl,tикiв та уточнювати отриману iнrрормаrцiю, яка мас icTo1.цe
значенFIя длЯ встановлеНня рiвнЯ кредитоспРомоrкнос,гi, проведеннЯ оцiнки
фiнагtсового стану,
визначеIlня сl-упеlllо ризику, налеrкностi Позичальника до нацiональних чи публiчних дiячiв, Тх
близьких або пов'язаних осiб, з'ясування мiсця його про)I(ивання чи перебування в YKpal'Hi.
Наданttя докумеlзтiв /1ля укладегtня Щоговору мсt)(е вiдбуватись ttlляхом заваI],га)I(ен1.1я ло
анкети на сайтi Товариства скан-копiй вiдгlовiд1,1их документiв у налеrI<нiй якостi, яка дас мо>ltливiс.гь
перевiрити дi йснiсть таl(их документiв.
2.3. Мiсцем укладення fiоговору iз Позичальниками с мiсцезнаходження Товариства:

м. КиIв, бульвар Лесi УкраТнки, бул. 26, ос|liс 624.

0ll33,

2.4. Г[риймаrочИ заяву дО розгляду, Товариство lle бере на себе

зобов'язанн

я

лlадаl-и

фiнансовий кредит. Товариство мае право вiдмовити Позичальнику в наданнi фiнансового кредиту,
не пояснюючи причи}lи такоI вiдмови.

2.5. Вiд Товариства /{оговiр iз Позичальником пiдгlисус керiвник або
уповнова)I(ена особа, ш{о
дiс на пiдставi вiдповiдноТ довiреностi, пiдписи яких скрiпляються печаткою 'l'овариства.
11РИ Ук"ПаДеllНi lОГОВОРУ В еЛектроr-rнiй
формi зi сторони Товариства пiдписом та вiдтиском
печатки с вiдобраrr<ення аналогу .lи факсимiльне вiдr,ворення пiлпису керiвника або вiдгlовiдальноi'
особи та електронного вiдтиску пеLIатки.
1-aki електроннi документи мають статус оригiналу та мають юридичну силу. Товариство

TaKo)I( мае право проставJlяти на

документах печатку за допомогоlо технiчних друкованих засобiв, tl{o
дозволяlотЬ IIеретворити ],а роздрукувати електронний зразок вiдтискУ MexaHi.rHoi' печатки
у
зображеrti його на паtiерi.
ПiдписагtгtЯм електроlit,rого ffогоВору

у poзyMi1,1tri cTaTTi l2 ЗаконУ Украiни кПро електроIlну
використання ПозичаJlьником електронного пiдпису одпорurоu"п,t iдЁпrисЬiпаiорой
(алфавiтrrо-цифровоЮ послiдовнiстю, що iT отримус Пози.lальник, який прийняв пропозиLliю (осРерту)
укJIасти електрон1-1ий !оговiр шляхом ресстрацiт на сайтi Товариства, що надав таку пропозицitо) ia
введенням в особистому r<абiне,гi Позичальника
унiкальtlого коду-пiдтверд)I(ення з отримаtlого смсповiдомлення на lloмep теле(lону, вказаний Позичальником при
реестрацii.
комерriiю>

е

2.6. осноtзнимИ принципаМи надання фiнансового кредиту с: Ilовернення, с.гроковiсть,
пла,гнiсть. Пiд принципом повернення, cTpoкoBocTi та платностi слiд
розумiти, що фiнансовий кредит
з вiдltовiлно}о платою за його користування повинен бу,ги повернений io.op"aruy llозичальником в
cTpol(, визна.tсtt и й /]оговорtlм,
2.7. Товариство надае Кредит за рiшенням Уповноваженого органу Товариства. Позитивне
рiшеltня про видачУ Кредиr-У приймасться за результатом вивчеtJня даних Позичальника, його
iдентиф

i

Kar rii'

(верифi кацiТ).

вирiLtlення органi:зацiйllих питань про видачу Кредиту може бути делеговано також illrllим
посадовим особам Т'овариства за рiшенням Уповl.lоваrttеного органу Товариства. В окремих
випадках,
рiшеttьtяМ дирек,I,ора'Говарис,гва можуть встановлюватись граничнi розмiри Кредиту.
2.В. l]оговiр про надання коштiв

у позику, в тому числi iHa умовах фiнансового

повинен мiстити:
- назву документа;
- назву, адресу та реквiзити Товариства;

-

r<од

tlрiзвиtце, iп,t'я

i

кре/]иту

tlo батьковi фiзичноi' особи/фiзи.ttlоi особи-пiдlгrрисмця, iдеltтифiкацiйrrий
ii адресу;

фiзичноТ особи/фiзичноi'особи-пiдttриемця, яка отримус cPiHaHcoBi гrослуги, та
- найменування фiнансовоТ операцiТ;

- сума l{реди,l,у (розмiр сРiнансового активу), зазначена
внесення (повернення) та умови взаеморозрахункiв;
- cTpol{

у

грошовому виразi, строки йоt.о

дii'{оговору;

- порялоl( змiни i припиIlення дiТ !оговору;
- права,га обов'язки cTopiH, вiдповiдаrlьlliсть cтopit] за невиконання або llеrtалеiкне виконанIlя

умов flоговору;

- гIосиJIанllЯ на BtlyTpimt-ti правила надання
фiнансових послуг;
- iншi умови за згодоtо cTopiH;
- llulтверд)I(еtlня) що iнформацiя, зазначена в частинi лругiй cTaTTi l2 Закону УкраТни кПро
фiнансовi llослуги та дер)I(авllе регулювання ринкiв фiнансових послуг) надана Позичальгlику;
- ir-rшi умови за зго/lоIо cr.opiH;
- пiдписи cTopiH,

2.9. flоговiр укладаеться

у

письмовiй формi, в r,oMy числi

урахуванням вимог чинного законодавства УкраТни.

_

в

елек.гронному виглядi,

з

2.10. Ресстраrliя Позичальника I-Ia веб-сайтi вiдбуваеться шляхом створення особисr.ого

кабi нету llози чаl t btl

и

ка.

!ля

реестРацir'на сайтi ТоваРиства ПозИчальниК заповнюС анкету, яка одночасно мо)ке бути
ло.rоЪiр"i особистi данi,

ПеРВiСtlОtО ЗаЯВОЮ На ОТРИМаНня Кредиту, вказуючи
повнi, точнi та

l. Ресс,груюLIись на сайтi Товарист.ва, 11озичальник:
- надас свою згоду на передачу 1'овариству своТх персон€lJIьних

i

2.1

даних та Ix обробку з метою
ly та сп poMo)KHocTi ви конати зобов'я:зан1.1я ;
- надас свою згоду на,ге, що Товариство може звертатись за iнформацiсю
про сРiнансовий стан
позичальниI(а, яI(а необхiдна Товариству для прийняття
про'ресстрацiю
на Сайтi .гаlабо
рiшенно
надання сРiнансового кредиту, до TpeTix осiб, якi пов'язанi з ГIозичальником
дiловими, професiйними"
особистими, ci мей ll им и або н tl_t ими стосунками;
- надас свою згоду на досl,уп до кредитнот icTopiT та передачу iнформацii
ло бюро кредитних
iсторiй гiро укладеtlий /{оговiр з Товарис.гвом;
оцi

н

ки

ф i на

нсо вого cl,al

i

2,12, Т-оваРиство мае правО зателефонувати Позичальнику таlаботретiм
особам, якi пов'язагti

з Позича,ltьником дiловими, llрофесiйними, особистими, сiмейними або iншими
стосунками, як лля
ttiдтверлll<ення повноти, точностi, достовiрностi вказанот iнформацiI,
так i для отримання iнших
вiдомостей про 1-1озичальника, якi 1-овариство визнас необхiдн ими
для прийняття рiшення про
налання Кредlиту.
2.13. Про прийняте рiшення щодо ресстрацiт на Сайтi, Товариство iнформуе
Позичальника
шляхом наl(сиJIан I.1я
- смс-повiдомлення на теле(lонний номер Позичальника; листа на зазначену в attkeTi адресу
:

електроt] Ilot' по1_1lти.

2,14, Пiд час ресстрацii на Сайтi Позичальнику присвоюсться персонаJrьний
Логiн та Пароль,
якi використовуються як засiб iдентифiкацiт Позичальп"пu np" входi
в особистий кабiнет.

2,15, IliдтВерд)I(уtоLlИ ресстрацiЮ ПозичальtlИка на СайТi або приймак)LIи
заяву lja наданllя

Креди,гУ llo розгляllУ, 'ГоваристВо не бере на себе зобов'язання
надати Кредит.

2,16, РiшеннЯ про

наданНя фiнансового кредиry приймасться Товариством на пiдставi
обробки персонаJlьних даних ГIозичалыника та iнсрормацii iз
дозволених законодавством д)I(ерел,
Сума (liна1,1совогО кредитУ визначаетьСя, виходячИ з iнформацii',
зазначенiй в aHKeTi (заявi).
заресструвавtllись на Сайтi, Пози,tальник
у подальшому може подавати заяви на одержан1-Iя
фiнансового кредиту шляхом заповнеIlня вiдповiдних (lорм заяв, розмiщених в особистому кабiне.r.i.

2,17,

З

метою виконання вимог Законiв Украiни кпро
фiнансовi послуги та деря(авIlе

регулюванttя ригtltiв с|ittансових послуг) i кпро запобiгагlня та протидiю легалiзацii' (вiдмиваrlню)
доходiв, одер)I(аних зJ]оLIиlJним шляхом, фiнанryванню тероризму та
розповсIод)I(ення зброТ масового
знищення) Щодо iден,гифirtацii i вери(liкацii', вивчення чи
уточнення iнформацii: про Позичальника .га
прийнягt,я рiшеtlня про наданLrя [tредитУ'l'овариство мае
право вимагатИ вiд Гl9зц.lдльника наданlIя
rзiдпов iдt их докуменr,i в (утому .t ис.lt i скаll-коп i й налеlкноТ
я KocTi).
r

2,18, У разi потреби для прийняття
рiшення про надання Кредиту Товариство мас право
вимагати вiл ГIозичальLlика l.tред'явлення оригiналiв (длiя огляду)
Talabo,ru_r,"r,,n", чином завiрених
копiй лоr<ументiв, якi Товариство визна€ н€IJIе}I(ними та необхi
дними для прийняття рiшення про
наланllя I(редlи.гу,

2,19, РiшеtlнЯ прО надаtlI{Я (littаtlсового кредиту приймасться Товариством
на rtiдставi
обробки персональних даних Позичальника та iнформацii'iз
дозволених auпоподuu"твом д)керел, а
та I(o)I( в и в чен я його ttредитос п poMorltHocTi.
I I

2,20, Сума КредитУ визначастьСя, виходячИ з iнформацiТ,
зазначенiй в aHKeTi (заявi).

2,2l , ЗарееструвавLIJись на Сайтi, Позичальник
у подальшому може подавати заяви I]a
одержання фiнансового креди,гу шJtяхом заповнення вiлповiдl-rих
4rор' заяв, розмiщених в
Особистому кабillетi.

2.22.'1^овариство протягом 3 трьох)
робочих днiв з дати отримання заяви приймае рiшlенtlя про

надання чи вiдмову в наданнi Крелиту.

2,2З. Товариство ма€ право вiдмовити Позичальнику I] наданнi Itредиry без зазлtаченllя

причини TaKol' вiдмови,

2,24. '1-оваl)иство iHcPopMyc Позичальника про прийняте
рiпtення щодо надання Кредиту

шляхом (одиlr або кiлькtt сгrособiв):
- 'I'елефонним дзвiнком на теле(lонний номер Позичальника;
- Смс-повiдомлення таlабо голосове повiдомлення на телефонний номер Позичальника;
- JIиста на зазначену в aHKeTi адресу електронноТ пошти;
- JIиста в особис.гий кабiне.г.

За затримку в надходrl<еннi повiдомлення про прийняте
рiшення, спричинене проблемами
роботi r,е,пеttомунiкацiйних с'ltуrкб i cepBiciB, Товариство вiлповiда.llьrrост.i не нЪсе.

2.25.

У

в

випадкУ прийняття рiшення про надання Кредиту, Товариство
уклада€

з

гIозичалt,ником f{оговiр, який розмiщусться в особисl,ому кабirtетi Гiозичальника. Позичальник
пiдтвердllсус свою IloBHy обiзнанiсть та згоду з yciMa iстотними
умовами !оговору шляхом клiку на
вiдповiднiй iнтеракr,ивrriй кнопцi та введенtlям одноразового iдентифiкатору.
2.26. '['овариство пiсля tIогодl)I(ення Ilозичаlьtlиком iстоr,trих
умов flоговору надае [tредит
шляхом безготiвкового перерахування грошових коштiв на
рахунок, вказаний Позичальникой, або
шляхом отримання ГlозиЧалt,ником грошових коштiв готiвкоlо через касу баrtку чи небанкiвськоl'
фir-rансовоi' установи, що с партнерами Товариства.
2,21

.

У

випадку не надання Позичальником згоди

з

iстотними умовами !оговору, якшlо

кредит lле не було налано, l'овариство мае право скасувати
рiшення про надання Кредиту протягом

З

(трьох) робочих днiв з дати прийняття заявки вiд ГlозичilJlьника. При
цьому Позичальник не
Ilозбавлясться

права зllову гIодати заявку на отримання

Креди,гу в загальному

2.2В. Форми заявоI(, /[оговорiв та iнших документiв

порядку.

в електроннiй формi

Товариством та itлтегруIоться в iнtРормацiйну систему Товариства.
3.

визначаються

IIорялок I-IлрАхУвАнI{я тА випJIАти I]POIIBHTIB

3.]. За корисl,уваНня Itрелитом ПозичаltьtIик сплачУс Товариству проценти вiд суми надаIjого
кредиту, розмiр яких визначаеться Щоговором. Розмiр процентних ставок за кориOтування
кредитом

встановлtосться самосr,iйно 1'овариством

в

залелtностi

вiд

ризиковостi операцiт,

забезпечення, коI,1'юнктури на cPiHaHcoBoMy ринку, строку користування та iнших
факторiв,

"uдu"оrо

3.2. Строк користування I(редитOм, а також проценти за користування ним, обчислюсться
i
суми грошових коштiв з поточ1-Iого рахунку

розраховуе,I,ься з MoMetlTy списання вiдповiдноТ
'Говариства на користь
I'lозича.lI ьни ка.

Проценти нараховую,гься та обчислюються щоденно починаючи з дня отримання Кредиту
та
заttiгtчуtочи днем його повернення. Черговiсть погашення Кредиту та пла.],и за користуванIlя
Кредитом встаtjовJIюсться Товариством у !оговорi з
вимог чинliOго законодавства
УкраТни,

урахуванням

3.3. обчисJlеllня сl,року корисlування Крелиту та нарахуваIIня процеtlтiв за
!оговором
здiйсl,ttое,гЬся за фактИчну кiлькiСть кrLлендарних днiв визначених
ffоговором.'

3.4. Проuенти за користування Кредитом нараховунJться з дня отрима11ня (liнансового
кредиту (перерахуваlll]я грошових l<olttTiB на банкiвський paxyllott I-Iози.rальtlика)
до дня (lакr-и ч l tого
повернення кредитних коштiв.

3.5. За порушеннЯ строкУ IlоверненнЯ КредитУ та процеt-lтiв за I(орисТуваннЯ ним ПозичаЛI)Ник

лови}IeH сплатити Товариству штрафнi санкцiТ) передбаченi

!оговором.

з,6, Неповернена сума Кредиту, розмiр несплачених процентiв за користування креди1ом

складають заборгован icTb за fiоговором.

3.7. Позичаль}Iик зобов'язаний погасиr,и заборгованiсть будь-якиj\4 доступним йому сгtособом,
зазначеним на Сайтi таlабо у flоговорi. При цьому yci витрати, гlовiязанi iз пo.ur.n,-,o,
заборI,овiiнос,гi (комiсiя, BapTicTb послуг фiнансового посередника тощо) здiйснюlоться
гIозичальником самостiйно i lle вru]ючаються до загального
розмiру iаборгованостi.

3.в. У випадку прострочення сплати заборгованостi за Щоговором, повернення
фiнансового
кредиту Товариству та сплата процентiв здiйснюеться у черговостi, зазначенiй
Договорi ,га
у
вiдповiдrlо вимог ч и нt]ого законолавства Украiни
3.9. Ilозичальtlиl( мас право достроI(ово повернути
фiнансовий кредит i сп.,tатити проценти за
користування фiнансовим I(ре/дитом. Повернення фiнансового кредиту Mo)I(Ha здiйснювати LIlляхом

внесення готiвки через термiнали самообслуговування, банкiвськi
установи, через електроннi
платiжнi системИ на сайr,i Товариства, шляхоМ здiйснеllня онлайн платежiв Та.lабо ir,r", .pyun"лa
ГIозичал ьн и кy сllособом.

3.10. IIадход)I(ення на поточний рахунок Товариства грошових коштiв вiд Позичальника в
достатIIьому обсязi дJIя сIlлати BcicT суми Кредиту та нарахованих вiдсоткiв за користування ним
(ycieT суми заборгованостi) с належним виконанIjям зобов'язанrlя Позичальника
за flоговором, У
такому випадку flоговiр припиняс свою дitо з дати зарахуваFlня грошIових коштiв на поточний
'I'овариства.

рахунок

3. l

l. Якщо

Ilродов)I(ус

гIри достроковому поверненнi Кредиту внесених Позичальником грошових коштiв

для погашенIlя заборгованосr,i в пов}lому обсязi (часткове погашення) !оговiр
свою дiю на ранiше погод)кених умовах з автоматичним корегуванням в частиtri

I{e дос]'атньо

визнаLIеlIня залишку суми Кредиту i процентiв за користування ним.

З.l2.IIРИ беЗГОТiВI(ОВОМУ ПеРерахуваннi грошових коштiв Bci
фiнансовi ризики, що пов'язацi з
затримкоЮ в }Iадходженнi коштiв на поточний рахунок Товариства, несе Позичiшьник.
3,

l3. Товариство заJlишас за собою право iнiцiюваr,и та здiйснити

списанI-1Я гроLUових

коштiв

з

рахункУ банкiвськоI'

пла,гirr<ноТ

безспiрне/flоговiрне

картки Позичальника HeoбMerttetly

ltiлькiсть разiв, для повного поt,аше[lня заборгованостi за кредитом.
4.

tIорядок оБJIIку договорIв тА Iнших докумвI-IтIв, l]ов,яздних з
НАДАННЯМ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

4,1. Зберiганняr iн(lормаuiТ про Позича.llьникiв,
укладених f(оговорiв та iнших докумегtтiв, яrti
tlов'язаlti з наданIlям коштiв у llозику, в тому числi i на
умовах фiнансового кредиту, забЬзпечуеться
шляхом адмiнiструваrrня вiдповiдних вiдомостей в облiковiй та
ресструючiй системi Товариства.
4.2. облiкова та ресструюча система Товариства
функцiолlус в електронному виглядi шляхом
викорис],аIlня вiдповil(ного програмного забезпеченltя, що забезпечуе облiк Позичальникiв
'Говариства та здiйснюс
реестрачiю проведених операцiй.

4,3. 'I'овариство забезпечус технiчне функцiонування облiковоТ та
рееструIочоl' сисr.еми,
с,гворегtоI та ocHoBi t<омп'tотерних систем, якi забезпечуIоть виl(о|Iання ,a*поrоai.iних
операцiй з
ведення облiку.

4,4. Реесr-рацiя Договорiв про liадаIIня фiнаllсових послуг здiйснюеться шляхом веденIlя
Товариством )(урllалу облiку укладених i виконаних flоговорiв npb
фiнансових llослуг (далi
"uдuп"я(далi
- кЖурrlаЛ об:riку>) та картоК облiкУ укладениХ та виконаНих
кКартка облiку>),
{оговоРiв

-

вiдомостi якиХ повинrti мiститИ iнсРормацiЮ, необхiдНУ длЯ веденнЯ бухгалтерського облiку
вiдповiдних фiнансово-господарських операцi й.
4.5. ЖурнаJl облiку ве/]еться в хронологiчному порядку та мас мiстити таку iнформацiю:
- номер запису за порrlдком;
- дату i номер укладеного !оговору в хронологiчному 11орядку;
- прiзвиrце, iм'я, по батьковi Позичzulьника;
- ресс,грацiйний номер облiковоi'картI(и платника податкiв Позичальttика (для
фiзичних осiб,
якi через своi релiгiйнi перекогlання вiдмовляються вiд прийняття
номера облiковот

реестрацiйного
картки гIлатника податкiв та повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають
вiдмi,гку в паспортi, - серiя та номер паспорта);
- розм ip llаданих кредитних коштiв згiдно з умовами !оговору ,га дату зарахуванllя
(перерахування) кредитних коштiв на поточний
рахунок Товариства;
- да,гУ закiнченнЯ сl,рокУ дiТ ЩоговоРУ (ЛатУ аIlулlованНя або припИнення

У

лii !оговору).

разi необхiдностi 1'овариство ма€ право доповнити )I(урнал облiку укладених та викоIJаних
flоговорi в додатковою i нформацiею.
4.6. Картrtи облir<у вико}Jання !оговорiв мiстять:
- номер кар],ки;
- дату укладення та строк лiТ flоговору;
- tlрiзвиtце, iм'я, по ба.гьковi Ilози.rальltика;

- реестрацiйний номер облiково'i'картки платника податкiв Позичальника (для
фiзичних осiб,
якi через своi'релiгiйнi переконання вiдмовляюl,ься вiд прийняття
номера
облiковоj'
ресстрацiйного
картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдному контролюtочому органу
i мають
вiдмi,гку у пасгlортi, - серiя l.a номер паспорта);

- вiдомос,гi про отриманi (виданi) грошовi кошти, а саме: дату отримання (видачi) грошових
коштiв; суму гроlllових коштiв згiдно з !оговором; суму винагороди; суму iнших нарахувань
згiдно з
умовами !оговору; загальну суму, одер)каних на дату заповнення картки,
4.7. ЖурнаЛ облiкУ укJIадениХ та виконаНих Щоговорiв та кКртки облiку виконання
!оговорiв

l]едеться Товариством I] еjlеI(l,роннiй (iopMi з обов'язковим забезпечеI{ням мо)кливостi
роздрукуuанrrя
у буль-який час на вимогу Нацкомфiнпослуг.

4.8. 'Говаристtзо зобов'язане забезlrечити зберiгаt-ll]я eJleKTpoHгroi'
форми }Itурналу облiку ,га
Карток облiку викоLlання !оговорiв таким чином, щоб забезlIечити' можливiсто uiд,rоuraп,,,
втраченот iнформачii'у разi виlrикнення будь-яких обставин непереборнот сили.
5.

поряд()к зБЕрIгАIIItя логоворIв тА IFIшJих /цокумвнтIв, пов,язд[Iих з
нАдАннrtм ФIнАнсових послуг
5.1. lJоговори зберiгаrоться протягом

5

(п'яти) poKiB пiсля припинення зобов'язань за

f,[оговором. /[ода,гr<и до ,ДоговорУ (у разi наявностi)зберiгаються разом з вiдповiдними
!оговорами.

5,2, Укладенi в писt,мовiй cPopMi !оговори та iнш-riдокументи, пов'язанi з наданням
послуги, зберiгаlоться за мiсцем Тх формува}iня в справах ],имчасового зберiганн, фiнаrrсовоТ
ло р1oran.,.y
гlередачi в архiв'говариства. З метою забезпечення збереlкеностi
справи no*"nni
!оговорiв
гlеребува,ги в робоЧих KiMt,taTax або спецiально вiдведених
для цiсТ мети пр"riщ"r,пях,
Lrra(lax i

столах, tl{o зачиняються.

у

5,3. Укладегri в електроннiй (lopMi .Щоговори та iншi документи, пов'язанi з наданням
Ilослуги, зберiгаtо,гься в справах в iнформацiйнiй системi 'I'оварисr,ва lilляхом
використання вiдповiдного програмного забезпечення, що забезпечус Тх збереженiсть
та моrltливiсть
роЗдрукуваllня за необхiлнiстю у буль-який час.'Говариство зберiгас укладенi в електрон|riй
формi
f{оговори та ilrmi документи, пов'язанiз l{аданняМ фiнансовоТпослуги, iun"* чином, щоб забезltечи.l-и
мохшивiсть вiдновлення втраченоi iнформаrдii
у разi виникнення будь-яких обставин непереборноТ
фiна1,1совот

сили.

5.4, IЗидача !оговорiв (i'x копiй) незilJlе)кно вiд форми укладання у тимчасове користуванця
cTopoHHiM особам ],а установам злiйснюсться з дозволу ttерiвництва Товариства. На видану справу
заводиться картка замittttиt< справи таlабо робиться запиа у вiдповiдному rкурналi, якiй зазначас.гься
у

номер f{оговору, дата йоl,о укладання, а тако)к кому справа видаI{а, дата li поверIjення.

Передба.lаються грасРи для пiдписiв про одер)кання i прийнятгя справи.

5,5. Вилучення документа iз справи пос,гiйного зберiгання заборонясться. У виняткових
випадках вилучення /{оговору допускасться з дозволу /{ирекr,ора 1'овариства з обов'язковим
заJIишенням у сгrравi нале)I(ним чином засвiдченоТ копiТ !оговору.
6.

ПОРЯДОК ДОСТУПУ ПОЗиIIАJIьникIв до докумЕнтIв тА Iнmoi rноормдцIi,
tlОВ,ЯЗАНОi З НАДАНIUIМ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТОВАРИСТВОМ

6.1, IТри органiзацiт роботи Товариство в)I(ивае заходи Щодо забезпечення захисту iнформаllii'
llри Itаданнi (iiнансових посJIуI, (надалi - <Iнформацiйна безпека>),
[J имоги ло I HcPopMar ti li rroT безпеки 1'овариства
- захис,г iнформаuii' вiд несанкцiонованого доступу cTopoHHix осiб з використанням засобiв
,га
обов'язковоi' персональrlоi' iденти(liкацiТ та парольного доступ} До iнформацiйноi',
рееструючоi'
обл ir<oBoT сисl,ем и'l'овариства;
- запобiгання несанкttiонованим змiнам програмно_технiчного забезпечення, знищення або
:

пош код)I(ен

н

я

i

(lopM ац

н

- захист

ключiв

l

й

Hoi', ресструюtIоl' та обл i ко воТ систем

апаратно-програмних

,га

и;

модулiв безпеки, що мiотять iнформачiю щодо системних

ком I lollel rтi в i rlформацi йноТ, рееструюtlоi та обл i ковоТ систем и;
- .tiткий розподiл прав доступ} до iнформацiТ мiж персоналом;
- засоби дiагttсlстики, lllo дають змогу виявити порушIення цiлiсностi баз даtlих,

- автоматичне протоколювання ycix входiв в iнформацiйну, рееструючу та облiкtlву систему

викоIlанFIя Bcix операцiй у нiй, немоlIсливiсть модисРiкацiТ створених протоколiв, тощо.

6,2.

l(oru,relrttiйrra таемllиrtя/кон(iiдегrцiйна iн(iормацiя. Пiд

комерцiйlrою

i

таемницею/конфiдеr,rцiйною iнформацiею 1'овариства розумiються вiдомостi, пов'язанi з iнформацiсtо
про (liHarrcoBi пос"llуги, управлiгlня фiнансами та iншою дiяльнiстю Товариства,
розголошення яких
(передача, ви,гir< тощо) Mo)I(e завдати шкоди в дiяльгtостi Товариства.
Передача iнформаuii' будь-яким TpeTiM особам, опублiкування або iнше
розголошення TaKot'
iнформаrliт Mo)I(e здiйснюватися тiльки за погод)I(еIJням з Щиректором Товариства. Порядок

визIlаченнЯ складУ

та перелiКу вiдомосТой,

iнсЬормацirо 'Говарисr,вtt, i'x сt<лалу

ЩО складаютЬ комерчiйнУ тасмницlо/конфiденцiйну

та обсягу, а TaKo)I( поряltок захисту визначаеться f{иректором
'говариства, з
вимого
чинFlого законодавства Украiни. Перелiк вiдомостей, що I.1e
урахуванням
складаюl,ь r<омерцiйlrУ та€мI.Iицю,

l]изначасться LIинним закоFIодавством УкраТни.

flo iнформацir' та доttументiв, що не становля]-ь комерчiйну тасмницю/конфiденцiйну
iHcPopMartilo i Позичальttики (контрагенти) Товариства мають до них вiльний достуII нале)I(ать:
- Bi/toMocTi про фiнаtlсовi показники дiяльностi 'говариства та його економiчний стан, яtti
iдл я гаtоть обо в'яз ко вс) му о II рил lод}lен н ю;
- перелiк керiвникiв Товариства та його вiдокремлених пiдроздi,гliв;
- перелil< IlослуI,, ll{o надаються Товариством;
- чiну/тари(lи (liltансових послуг;
- iншу iнформацiю право на отримання якот закрiплено чинним законодавс.l.вом.

t,t

6,3.Товариство }Ia вимогу уповнова)I(ених оргаlti в пови I-I но розкривати
- фiнаrrсову та коьtсо,ltiловану rРiнагrсову звiтнiсть, яl(а складасться та подасться вiдповillгtо
llo
вимог чинного законодавства;
:

- звiтrli данi (iгrшi, rlilIc фiнансова та консолiдована фiнансова звiтнiсть), що складаю].ься,га
подаються вiдповiдно /{о вимог LIинного законодавства та прийнятих нормативно-правових aKTiB

Нацкомс[liгrпосJlуг,

6.4. обов'язttи ttрацiвникiв Товариства Lцоло нерозголоLLIення ttомерцiйноТ
тасмницi/конфiденцiйноТ iнформачii встановлюються шляхом пiдписання працiвником
ffогоrзору/зобов'язаt,tгtя про нерозголошеIIня вiдомостей, що стали йому вiдомi при виконаннi свотх

службових обов'язкiв, та складають комерцiйну таемницю/конфiденчiйну
iнформацiю Товариства. У
випадку звiльненltя праrцiвника Товариства,
що мав доступ ло комерuiйноj'таемницi/консьiденцiйноi
iнформаuiТ, такиЙ працiвниtt зобов'язанИй передати/поu.р"уr"
керiвництву Товариства буль-якi 1-1ocii'
T,ar<oi' iнформацir'(як в паперовому так
i в електрон"оrу Ь".п"дi), якi ."u*Ьд"п".ь нього в зв'язку
з
у
виI(о}lанням службових обов'язкiв.
6,5, На вимогу ГIозичальниl(а
уповноважена особа Товариства зобов'язана Надати iнформацiю
згiднО з вимогамlj с,гаттi l2 ЗаконУ УкраТнИ <Про tPiHaHcoBi
поЁлуг",uu"pn,uulle регулIованttя
риtrкiв
(liгtагtсових llослуг), Закону УкраТни <Про iнфорп,,ацiю>

та iнших законодавчих aKTiB.

6,6, !оговори, /{одатковi Угоди та iншi додатки
ло fiоговору зберiгаються в еле*тронному

виглядi та доступнi Позичальнику в Особистому кабiнетi.
7,

порядок провЕдЕння внутрIшнього контролю lцодо

дотримдннrI
зАкоI,rо/IАl]ствА,I,А BIIУTI)IшIHIx рIrгJIАмЕIIl,уючих
[Iри
/(ойумь]}IтIв
З/IIЙСНЕННl ОПВРАЦIЙ З FIАДАННЯ ФIНАНСОВИХ ПОСJIУГ
1,1 , 1-овариство запроваджУ€
системУ внутрiшгtього контроJIю, адекватну xapal(Tepy ,га
масштабу ii' дiяльностi, MeToto якоТ е перевiрка того,
що операцii здiйснюються лише у суворiй
ВiДПОВiДtrОСТi ДО ЧИННОГО ЗаКОНО/]авства, статуту 'I'овариства,
цих прав ил -га наявних внутрiшнiх

регла]\tеtlту|оLl их /ioKyMerlr.i в.

[Знуr-рirlrньомУ I(oHTpoJIIo, зоI(рема, пiдлягають: ttаданi 'Говариством
фiнансовi Ilослуги;
операцii', в,lиtlеl-ti на викоljаtlня
укладених !оговорiв; ефективнiсть надання (liнансових послуг (в
розрiзi cTpoKiB, суми) та otliHKa ризикiв, пов'язаних з 't'x наданням; piBellb комп'tотеризацii.
та
iнформацiйно-аналiтичного забезпечення
дiяльностi Товариства; внутрiшня т.а зовнiшня звiтнiс,r,ь
Товариства, адекватнiсr,ь вiдобра)I(ення
результатiв дiя.llьностi Товариства; органiзацiя та веденltя
бУХГаЛТеllСЬltОГО Та УПРаtЗЛitlСЬКОГО Облiку, а також Тх
вiдповiднiсть MeTi ,u au*дuп"ям дiяльгtостi
'Говарисr,ва
у вiдlпоlзi7lrttlстi З вимогамИ чинногО закоLiодавСтва; е(lек.гивнiсть управлiнtlя 1рудовими
та матерiальними ресурсами Товариства.
7,2, основним завданням внутрiшнього контролю Товарис,гва
е: дотримання правил, tlланiв,
процедур, законiв Украi'lчи; збереження активiв; забеiпечення
достовiрностi та цiлiсностi iпфорruцiТ;
eKoHoMiЧHe та раtliонаЛьне викорИстаннЯ pecypciB Товариства;
досяг1-1енНя вiдповiдНих цiлеЙ Пiд .1дa
проведення операrliй або виt<оttаtJня завданl, та
функцiй Товариства. Внутрiшltriй KoHTporlb 'Говариства

здiйснrос,гься уповнова)I(еними працiвниками та вiдповiда.llьними
особами '['овариства i вклtочас
виI(оtIанtlя 1]ас,гупIIих зttхолiв:
реестрацiя вхiдноi iHc}opMauiT щодо контрагентiв; первинний аналiз
економiчtlоt' до1_1iльносr,i; суворе дотриманLIя внутрiшнiх
правил та процедур, перелбаLIеtIих

для
укладення l(оговорiв; перевiрка дотримання внутрiшнiх правил та процедур, передбачених
для
укладення та виконання !оговорiв, в тому числi щодо оцiнки
фiнансового a.опу Пози.rальника;
перевiрка поl]ноl,и ресстрацii'вхiдноj'iн.формаuiI'; onuni,
фiнансово * правових наслiдкiв укладеtlllя
!оговорiв; оцiгlка ризикiв,га гlричи|| i'x виникне,,,по;
l(оIIl.роЛь за виI(оllаl]}Iям
"у,,1rпвод)I(еннЯ,].а
!оговорiв; перевiрка внутрiшньоТ та зовнiшньоi бухгалrерсьооТ
i
звiтностi Товарисr.ва;
фiнансовоТ
or(ittl<a З/-(trТlrОС't'i ВiДllСlВiДllих вiддiлiв l-овариства
чином зберiгати активи; otliHt<a
"unar,,n"п,t
доцiльt,tостi, рентабельнос,гi придбання мiтерiальних
pecypciB, KotuT.iB, рацiогtальtliсть 1.а
есрективtliсть t'x використа1,1Ilя, оцiнка здатностi працiвникiв
Товариства досягати вiдповiдних
операLliйнИх або прогРамниХ цiлей i виконаннЯ необхiдних
завдань; виявлення та ана,tiз прогалин i
гtедолiкiв у IlроI(едурi та rtваri(liкацiйному piBrri працiвttиt<iв
фiнансовоi' уста1,Iови за нас.lliдками
злiйснених контрольI-iих заходiв; органiзацiя
та навчання trрацiвникiв'l'овариства з lvlстою
".ri,,apiu
полilllttсltня i'x с|lахового рiвня. Ступiнь вiдповiдальностi
посадових осiб та працiвникiв Товариотва
ВСТаIlОВЛЮе'ГЬСЯ ВiДПОВiДНО ДО
УКЛаДеНИХ З tlими тру/lових flоговорiв, по"uдоu"* irrстру*цiй,
затверд)I(ених керiвником Товариства, та згiдно вимог .,rnno.o
законодавства Украi'ни,
1 ,З, Коtlтроль, що здiйсllюстьсЯ
керiвництвом 'Говариства, базуеться як на аналir.ичнiй
iн(lормацii, псl/lаtriй с,tуl<бовцями та
фахiвцоr",,,,uп itla octIoBi влас}Iих коtlтроJIьtlих заходiв саме:
ознайомлення пiд особистий пiдпис працiвникiв та
посадовцiв Товариства зi Статутом, .га
BHyTpiLrrltiMи Itоjlо}I(еtItiями (правилами)'Говариства
та iншlими вrrуr.рiшнiми регJ]амеtiтуюLIиi\,Iи
документами для забезпечення нале)l(ного виконання поклалених на
таI(их осiб трулових (посадових)

обов'язкiв; перевiрка дослiдлtення компетентностi працiвникiв,
вiдповiднiсть посадам, якi воtIи
обiймаrоr,ь; аналiз обсягу активiв, лiквiдностi та
обсягу наданих фiнансових послуг, еdlективностi
заходiв 1'овариства з формування та використання
резервiв; стан та якiсть виконання фiнансовоекономi,tних планiв; коl]курен,госпромолtнiсть Товарисruu;
a,-uonicTb та обсяг наданих сРiнансових
посJlуг, t'x фiнансова есРекr,ивнiсть;
рацiональнiсiь витрат на утримання Товариства; с.гупiнь
iнсЬормацiйно-ана,lliти,lllого забезпечення
дiяльностi Товариства; адекватнiсть та е(lективнiсть
iсную,Iих заходiв вну,грitllнього контролю;
доцiльнiсть ,га моrкливiсть здiйснення органiзацiйних ,I.a
процедурних змill у фiнансовiй ycT,aHoBi. Ступiнь вiдповiдальностi
n"p;u""uruu 'Гоuuр"сruа
визIlачас,гься l,рудовим l-]оговором, посадовою iHcTpyKrlieto
та вимогами чинtIого законодавства

Уr<раi'ни.

7,4, ГIорядок взасмодii' пiдроздiлiв 1'овариства
щодо здiйснення еtРективного внутрiшнього
вtlутрit_tlнiми r-рудовими правилами, посадовими iнЬтрУкЦiями
r.ulrpyoou"r"
!оговорами i flоговорами цивiльно-правового характеру.
l(oнTpoJlto визtlача€тьСя

8. RIдповIдАJIьн|с],ь гIосАдових осIБ,
до оБов,язкIв яких нллвжить
БЕзttосЕрв/{ня роБо,гА з позиLIАльниI{Ами,
уклдддння тд викондння
ДОГОВОРIВ

8,1, Ilосадовi особи, до обов'язкiв яких нале)I(ить безпосередня
робота з ПозичальI{икilми,
уI(ладан}iя,га l]и|(оtiання /{оговорiв (надалi - кПосадовi особи>) iобов'язанi
дотримуватися вимог
tlиllllого законодавства Украi'tlи, tцо
регулюс вiдгtосиltи у ctpepi надання с|iiнансових послуг, зоцрема)

але FIe виклtочно:

- виконувати

cBol' обов'язки на пiдставi посадових iнструкцiй,
цих Правил

та внутрiшt-tiх
регламентуюLIих документi в Товариства,
- Itеруватись у своi'й роботi чинним зако|]одавством
Уr<раrirи;
- надавати органаМ контролю Товариства документи, необхiднi
для контролlо вiдповiдлrос.гi
здi йсl lert t tя гt и м и cBoi'x I]осадових обов'язкi в;

-

надаваl,и iнформаrliю про виконання ними посадових
обов'язкiв t;рганам кон1рол}о

'Говарис,гва;

- не завдавати шкоди ilITepecaM Товариства, не порушувати
прав т,а iHTepeciB ГIозичальниl<iв
Товариства;
- нести вс.гановлену законом матерiальну вiдповiдальнiсть.
8.2. Ilосадовi особи Hecyтb матерiальllу вiдповiдальнiсть
за шкоду, заподiяllу Товариству
внаслiдок порушення покладених на них трудових обов'язкiв.
В,3, У ВИIlаДКаХ, ВИЗНаLlеl]ИХ ЧИННим законодавством
Украiни, посадовi особи Mo>IcyTb бути
при,l,ягtlе'ti/]о дисLlиплiнарноi', адмilliстративноi чи кримiлtа.itьtlоi'вiдповiдальностi.

8,4, ГIосадовi особи без вiдповiдного
рiшення загальних зборiв Учасникiв Товариства гlе
у 1,1iдготовцi та прийняттi рiшення на користь членiв cBoer' ciM't., бrtизьких
роди,tiв, пiдrrрисмсr,ва або установи, в якому вони, Тх близькi
родичi мають дiловий iHTepec.
Mo)I(yTb брати учасl,Ь

8.5. У разi rзиявлеlIня порушень , з боку Посадових осiб,
за вимогою !иректора така особа
негайно зобов'язана виправити виявленi порушення.

8,6, При повl,орному порушеtlнi, l{иректор 'Говариства,
мас право ставити пиl.а'нrl про

звiльttення Посадовоl' особи з займаноi. посади,

8,7, Якutо при роЗглядi справи виявля€ться,
що порушен'я здiйснено ГIосадовоtо особоrо з
l(орисливоЮ j\4е,гоIо, flиреr<l,сlр Т'овариства мас право
передати справу tIa розгляд
у правоохороtlнi
органи. В iнших випадках9 застосовуються заходи
адмiнiстраl.ивного впливу.
9.

ОПИС ЗАВДАНЬ,

ЯК

ПIДЛЯГАЮТР ВИКОНАННЮ КОЖНИМ ПЦРОЗДIЛОМ
ФIНАНСОВОi УСТАНОВИ

9.1

.

ЗаВДаННЯМ КеРiВНИЦТВа Товариства

ес|iективних способiв наданllя
фiнансових послуг.

е

здiйснення розробки напрямкiв

та

найбiльш

9,2. Завданняпа бухгалтерсьltого пiдроздiлу с гIравильне вiдобраrltення
операtliй з надангlя
фiнансових послуг на t-liдставi укладених f{оговорiв з урахуванням вимог чинного заI(онодавства

Украiirи.

9,3, Завданням працiвttиt<iв lоридичнот слулсби с аналiз правових аспектiв
операцiй з наданLIя
фiнагtсовиХ послуг, I(oH,I,poJlb за дотриманням норМ чинногО законодавства при
укладеннi /{оговорiв,
здi йсгlення захисту пl]ав,га i гr,гересi в Товариства правовим и
засобам и,
9,4, Завданням вiддiлу по роботi з Позичальниками € супровод)(ення
укладених flоговорiв про
налання фiнансових посJlуг.

9,5, Завланням прttцiвниt<а вiдгtовiдального за проведення первинного сРiнансового
монi,гориllгу е здiйсненrtя передбачених законодавством процедур з виявлення
фiнан"оu"" операцiй,
яlti tliдляt,аtот,ь cPittattcoBoivl)/ i\4or| iториFlгу та iнших
фiнансових операцiй, що Mo)*yTb бути пов'язанi з
легалiзацiею (вiдмиванltям) доходiв, одержаних злочинним шляхом,
фiнансуванню тероризму та
сР i на нсуваtr н ю
розIlовсюд)I(е н ня зброi' масового зн ищен ня,
10.

BHEсEHHrI змIн тА доповнЕнъ до прАвил

l0,l, L(i ГIрави.rlа затвердrl(уються !иректором Товарисr,ва i
-Говариствzt
розмiщуlоться на сайтi
для озгrайомлення Bcix зацiкавлеllих осiб.
l0,2, Товарис'во мас право в односторон'ьому порядку вносити змiни
_
та доповнення l1o
-HoBii
правил, в тому числi шляхом викладення Правил в
редакцii, якi розмiщуються на Сайтi
товариства для озtlайомленIlя ycix зацiкавлених осiб.

