IIрАвилА

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

ТОВАРИСТВА

З

ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ
(БIЗнЕс поЗикА>
Редакцiя 3.0

MICTO КИТВ

правила надання kolllTiB

у

20l9 PIK
позику' в тому числi iHa умовах фiнансового кредиту (даlri *

кПравила>) встановлIоють порядок надання товАриством
з
вIдповIДАльнIсTIО кБIЗНЕС ГIоЗИКА) (налалi по текстУ - к-ГовариСтво> абО

оБмЕжЕною

кКредитодавець>)

у позику, В'гом)i.tислi i на умовах фirlансового кредиту (далi* кItредит>) фiзичним особам ,га
(liзичниМ особам-пiДприсмцяМ на визначений строк i пiд процен,г, порядок
укладlення, о(lормлеrttrяr i
облiку !оговорiв гIро надання кредиту (надалi - к/[оговiр>>) та пов'язаних iз цим документiв, a.I.aKo)I(
визначас порядок дiй гlосалових осiб Т'овариства у зв'язку iз наданняп,l срiнансових послуг.
t<oLtITiB

Ilравила розроблеlri вiд1,1овiдно ло Конститучiт Укратни, I_{ивiльного кодексу Украi'ни, Законiв
УrсраТltИ кГlро cPiHaHcoBi послуГи та дер)I(аВне регулюВання
ринкiв фiнансових послуг), Закону УкраТtrи

кПро лiцензуванrIя видiв г,осrlодарсьrtот дiяльнос,гi>, Закоtriв Украiни <[1ро захисl, llpaB clto)t(иBaчiB>,
законiв Украi'ни кпро електронну комерцitо>, Законiв Укратни кпро спояtивче креди.гування),
Лiцегrзiйrrих умов провад)I(сння господарськоТ дiяльностi з наданIlя фiнансових поалуг (KpiM
професiйlrоI дiяльностi на ринltу цiнних паперiв), затверд)I(ених гIостановоtо Кабiгrету MiHicTpiB
УrtраТrrи вiд 07,12.20lб р.Jф 9lЗ, нормаТивно-правових aKTiB Нацiональноi'комiсii, що здiйснюс
дер)I(авне регулювання у c(lepi ринкiв фiнансових посJlуг (далi - кНацr<омсРiнпослуг>),.га LIинI,Iого
законодавсr,ва УкраТн и.

Пр" проведеtlнi господарськоТ дiяльносr,i з надання кредитiв, Товариство виходи.гI) з
,га
необхiдностi забезпе.lеt,tня захисту та tlосднанI]я itl,гересiв Товариства, його
учасtlикiв
ГIози.lал ьн

и l<i

в Товарис,гва.

1.зАгАльнI поло}кЕння

1.1

Товариство е фiнансовою уста1-Iовою - учасником ринку фiнансових послуг та мае право
до tlинноI-о законодавства Украii;и надавати кошти у позику, в тому числi lta умовах
сРiнаt,tсовоГо кредитУ сРiзичним особам та сРiзичним особам-пiдприсмцям (далi
- кПозичальнЙк>) на
ylvloBax, l1{o передбаченi вiдповiдним !оговором,
1,2 1-оварис,гво надае наступнi види {liнансових кредитiв:
rзiдповiдttо

1.2.1
l .2.

За строками:
l. l, KopoTKocTpoKoBi * до

1.2.|.2. довгостроковi
|

-

l (одного) календарного мiсяця,
l (один) календарний мiсяць.

полtад

.2.2. За цi.ltьовим признаLlенням:

|.2.2.1 . :з метоЮ реалiзацii буль-якоi законноТ метИ Позичальника, пов'язаноТ з
lliдприемниLlькоtо, tlезале)I(но}о професiйноrо дiяльнiстю або виконанням обов'язкiв
найманого праt 1i Btl иtсаl
1,2.2.2. з метою реалiзаuiТ буль-якоТ законноТ мети Позичальника, для задоволення потреб, lle
пов'rlзztних,l пiдlrlрисп4liицькою, незале)I(ноIо професiйною дiяльнiстю або виI{онанllям
обов'язкiв найманого працiвника.
l ,2.3. За порядком вида.li:
1.2.3. l. Rиl[а(Iа ol(Hit,Io сумою:
1 .2.З.2. BиllaLIa частиl]а|\4и (за
домовленостi cTopiH)
1.2.4. За типом процентноТ ставки:
|.2.4.|, фiксовагtа;

|.2.4.2. змiHKlBatta.
1.2.5.За ре)I(имом сплати процентiв та основноТ суми Крели.гу:
1.2.5.1. зi сплатоrо ttроцентiв i основноI суми Кредиту строк, вказаний
у
у
| ,2,6. За видами забезltечегtнrI виконання зобов'язань:
1 .2.6. |. бltанкоtзi (без забезпечення),

|.2.6.2.

1.3

l(i

забезпеченням (порука, застава,

iншi види

забезпечення, передбачегti

Правила 1'овариства е загzulьниМи для ycix !оговорiв, якi укладаtоться чи с
укладеними
на умовах та в перiод дiТ вiдповiдноТ редакцiТ цих Правил.
Правила с гtевiд'смною частиною flоговору та скJlа/]ають единий !оговiр.

'Говарисr,вом

|,4

iз

законодавством)

!оговорi;

2.визнАчЕння TEPMIHIB
2.1 У цих Правlллах r,epMiltll вн(иваIOться у такому зHa.lellHi:
I)
АКЦСПr' - ВiДПОВiДЬ ЗаЯВtlИКа про tloвIle тa бсзумовrrе гlрийгlяrтя
пропозиLlii (оферти)
Кредитодавця укласти !оговiр в електроннiй
АкцептЪдiй.пr.rо.,
(надасться)
формi.
в Iнформачiйно,гелекомунiкацiйнiй
системi Кредитодавця - Особист,ому Кабiнетi Заявника шляхом I{адсилаItня

електронного повiдомлення Itредитодавцю, яке (таке електронне повiдомлення)
пiдписане t11ляхом
використ,анltя liлектронltого пiлпису одtiоразовим iдент-ифiкатором (одноразовим
паролем).
2)
Граt|liк платеrкiв - встановлюсться в ,Договорi та мiстить (зокрема) визначенIlя
суми Кредиту,
llарахованих пporlett,l,iB за l(ористУвання Кредитом. Гра(liк пла,гежiв
розмiщуеться в тому числi-в
особистому Кабiнетi та t1_1оден}lо оновлю€ться, а також авl,оматичtlо змiнюеться
у разi змiни його
складових.

3)

/(rrTa ук"падеltllЯ /(оговорУ - це дата пiдписаннЯ l]оговору його сторонами або одер)I(анIIя
кредитодавцем вiдtlовiлi Заявника/позичальника про прийняття пропозицii'кредитовця
за допомогою
Електроt-tного пiдпису одlIоразовим iленти(liкатором.
4)
/{огоlliр - lle ломовле.tiсть ltредитодавця та Позичальника, спрямована на встановлення, змiну
або припинеtrltя t'x l]зilсмIlих IlpaB та обов'язкiв щодо }iа/lанtlя,га обслуговування
I(реди.гу. i{оговiр
УКЛаДаСl'ЬСЯ В ПИСЬМ_ОВiЙ фОРМi, В ТОМУ числi в електронному виглядi, Ь poiyMiHHi ст. 205-та cT.20j
L[ивi;lьrrоr-о KolleKcy Украi'ни, а тако)к п. 5 ч. l ст. З Закону Украi'rrи кПро
електронну комерцiю>,
5)
Елекr,роllltий rliлпlлс оl{норазовим iдентифi,*оiороц1 - данi'u ..,,"п.роппiИ ,1,opri
у виглядi

алфавiт,ttо-цифровот tlослiдоtзностi, що лодаtоться Заявником
до iнших електронних даних, та
надсилаIоться Кредитодавцlо.
6)
Заборгов:llliсr,ь - несIlJlачена сума Кредиту, а TaI(o)I( llapaxoBirlli, але IIе сплаченi
ПрОцеI.1l-и за
користуI]ання I(редитом, а такоrl( сума нарахованоТ, але lle сtlла.tеноi'
неус,гойки (в
порушеllIIя

разi

зобов'язаt tь за ffоговором).

1)

Заявка - локумеliт встаIlовленоi' КредитоllавL(ем
форми, яttий заповнюеться Заявником у
вiддiленнi, або по те,rrефону, або на Сайтi Крелитодавця з метою отримання
Кредиту. iliсля реестрацii'
Заявника на Сайтi та схваJIеllня I(редитодавцем Завки здiйснюсться
формування особистого Кабi'нету

Заявника.

в)

Зitявllrlк - фiзи,rна особа або фiзична особа-пiдприсмеtlь, яl(а N4ac гrамiр
укласти f{оговiр
Кредитодавцем (взяти на себе права та обов'язки передбаченi
!оговором та Правилами),

9)

IlrtРормаrцiйtlо-тслекомунiкацiliна

система (ITC) - супуп"iст, iнtРормацiйних

з

та

телекомунiкацiйних систем I{редиr,одавця, яка працlос в
форма,гi СаИтуliв; Кредиr.одавця, в рамках якоt'
реалiзуtот,ься технологii'обробr<и illtрормацii з використанням технiчних i програмних засобiв i якi
у
пlэоцесi обробки iH(lopMaLliT дiюl.ь як едине цiле.

l0) ()дно;r:rзовий iдеllтифiкатор (кол пiдтверджеlltlя {оговору) - ал(lавiтrlо-11ифрова
tlослiдовнiсть, що iT отримус Заявник/ГIозиtlальник, який прийпru пропо.*цirо
(оферту) укласги
електроIILlИй договiр IUJIяхоМ реестрацiТ в ITC Крелитодавця,
що надав таку пропозицiю, Ьл"оразоu"И
iдентисРirtатор (одноlэазовий lrароль) Крсдито:tавець ]\lo)l(e передава-ги
Заявнику засобом зв'язку,
вI<азаIJим Заявtlиком пjд час
ресстрацiт у ITc Кредитодавця, в тому числi, але не виключно, шляхом
Ilаправлеl]Ня СМС-повi/lомJIеIlнЯ за I,1oMepoм телеiРону, вказаFiиМ
Заявником Пiд.lдq:]аповtlенllя Заявки.

Одttоразовий i:tегrl,исDir<а,I,ор 1,ако)( l]адасться Позичальниrtу пiд час ко)кFlого
входу в
дlrя il(егr,t,исРiкаrlii особи llози.lа.ttьt-tика за допомогоIо електронliого пiлпису.
l l)
особистиli Кабiнеr, LIастина lTC Кредитодавця,
.runou"Tb

lTC I{рели'одавlIя

сукупнiсть cTopiHoK (в тому
"nu
числi захиLilеrrих), ulо формуrоться Заявнику в момент
його ресстрачiТ на Сайтi kрел".,]ооuu,й
(особистий роздiл Заявника), за допомогою яких (,l,аких cTopiHoK)
Заявник/ПозичалI)ник з,цiйсrlюс
tззасмодitо з Креди,годавцем, в тому ,|ислi, але не обмежуючись:
акцептус оферту, ознайомлкlс.гься з
графiком плаr,е>lсiв та стаl,усом по Кредиту.
Доступ до особистого Кабiнету злiйсгltоеться

Заявt-tиком/I-Iози,tалt,ttиком

пiс.rtя авторизацii'Ulляхом uuЬд"r,,,о Телес|онного tloмepy Пози.tа.ltьltиtса ,га
викорисl,аllня електронноI,о lliдписУ одноразовиМ iдентифiкатором (який
Заявник/ПозиLIальник
отри]\4у€ вiд I(реди,годавця) на Сайтi Кредитодавця iMac юридичне
значення iдентифiкацil'
Заявниrtа/[lозичальtlика в I]'C Кредито/lавця в
розумiгtlti ч.В ст, ll Закоr,у Уrсраi'ни кПро e.lle*r.poнl]y
l<омерцiю>.

12)

Офер,га - ltрогlозицiя I{ре7lитодавця Заявнику
укJlасти flоговiр з Креди.годавllем (взяти tta оебе

права ,га обов'язl<и передбаченi Кредитним
flоговоlэом та ГIравилами), яка направлясться
(розмiцуеться) Заявtrиr<у у елеr<троrlrriй
формi у його Особис,r,ий i{абiнет га вира)l(а€ гIамiр
КредитодавLlя вва)I(ати себе зобов'язаним
puai
пр"й"оrr" if Заявником/ПозичальFIиком.
у

l3)

Itредит

-

грошlовi кошти, наданi Кредитодавцем Позичальнику (клiснту) в розмiрi та на
в нацiональнiй валютi Украiни (гривнi).

yNIoBax, Lцо передбачегti /{оговором, Крелит нада€ться

l4)

Кредитодавець

-

l'Оt]АРИСТВО

З

ОБМЕ}КЕllОЮ вIдгIовIлАльI]Iстю кБIзнЕс

tIоЗИI(А),r<олСД(РПОу-4l0В42З9,заресстроване
заадресою:01l3з,м.КиТв,бульварJlесiУкраТнки,
бу1.26, офiс 624
l 5)
IIароль * унiкальна комбiнацiя букв таlабо цифр, що формус ITC Крелитолавця при заповненнi
ГIозичальником анкети на Сай,гi з MeTolo реестрацii'. L{ro rtомбilлацiю 11озичальниI( самостiйно зазначас
в спеl{iа.llьному по;ti (пароль) при вхолi до Особистого кабiнету. Позичальник несе персонаJlьtIу
в iлпов iда;l btl icTb за збереrlсе н сть l Iарол я.
l6) IJози,tа.пьник - це Заявник (фiзична особа або сРiзична особа-пiдприемець), з яким
Кредитодавець yI(JIaB f{оговiр, гlопередllьо встаIIовивши (виходячи iз iнформацiТ отриманоI вiд такого
Заявt-tиt<а та itlшоТ iHcPopMauii'), що такий Заявник вiдповiдас вимогам, якi визначенi цими Правилами.
11) I]осадовi особlt ToBap1,1cTBa - керiвниК'Говарис,гва, гоJlовниЙ бухl-алтер, члеllи iнших оргаttiв
'Говариства вiдповiдно
управлiння
до статуту т,а iнших внутрiшнiх документiв.
lB)
Tc;re(lollIll,tii llопrер I-Iозlл.rальlrлIка (ФiнаttсовLrl-| IIоD{ер телефоllу)
- власний мобiльний
IJoMep fIозича.ltьника, яtсий зазначасться в aHKeTi при ресстрацiТ на Сайтi або особистому звергtеtli
I-Iози,tаllьника /lo 1-оварисr,ва, iвикористовусться'Говариством як один iз способiв iлентифiкачii'
i

I-[озича.1,1ьника, а TaKo)I( як контаI(тний засiб зв'язку.

l9)

Сайт (СайТ, КрелитодавLtя) - httpg://b!zpq_zy|ia,cgm/. КредитодаВець маС право використовува.ги
додатковi спецiалiзоваtri itlтеракr,ивНi, авt,омtатИ.tгti tcoMtt'K,tTeptti гIрограми для с,],воренl,tя таlабо
доступу до особистого Кабirlе,гу Заявника/[]озичальника на Сайтi, якi мол<уть здiйснювати передачу
iH(lopMarliT шцirr< Заявttиlсом/Позичальllиком i ltредитодавttем у Me)I(ax I1'C Крелитолавця. Взасмодiя

КрелитодавLtя та Заявника/ГIозичальника в Me)I(ax таких програм тотожна взасмодiТ CTopiH в MelItax [ТС
на Сай,гi. Кредитодавець Mo)l(e вI(азати гrа Сайтi назви вiдповiдних програм.

20) Стороllи - КредитодавеLlь l-а Заявник/Позичальник.
21) YllotllloBilжcltlli.i орг:rll Това;lt,Iства-!иректор'Говаристtза.
2,2 Iншi t-tевизначенi цими 11равилами та./чи Кредитним flоговором

до

LIи н

Ilого заI(оIJо/Iавства YKpai'l lи.
3.

3.1
3,2,
3.3.
Зая вни

3.4.

прАвилА нАдАIIFIя крЕдиту

Кре;lит виласться lia cl,poк) зазначени й
Сукупгlа BapтicTb КредитУ зазначасться

Мiнiп,tальtrа

r</I

Iози чал ьн

и tt,

,r,ермiни в)I(иваtоться
вiдповiдtlо

в /{оговор i, в Me)I(ax, встановлених п. l .2. l . цих Правил.
в f]оговсlрi ,r,a розмiщУе'ГI)Ся в особистому Кабiнетi.

],а максимальна сума Кредиту, яку може потенцiйно
зазначак)ться Кредlитодавцем на Сайтi.

о.1рима,ги

fiоговiр може бути укладеним iз Заявником/Позичальником, який вiдповiдас наступним
вимогам: мас IloBHy цивiльну дiсздатнiсr,ь та гIравоздатнiсть; е громадянином та
резидентом УкраТни;
мас дiйсrrий паспорт громадяниtrа Украiни або посвiдку на постiйне проживання в YKpaTHi; володiс
вiдl<ритим Ila власtlе iп,l'я банкiвським (картковим) рахункоМ (поточltим
l]axyнKOM з використаlIIlям
пла,гilltноТ картки) в yKpai'HcbKoMy банку; дiс вiд власного iMeHi, за власним iHTepecoM, не отриму€
I(1lедит tз яtкосr,i rIредстаI]ника, агента третьоТ особи i rre дiс на користь 1peTbol особи
1u".одо,,аdуuача

або бенефiчiара).

4.ПРОЦЕС НАДАНFШ КРЕДИТУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРIВ
Зпzпльtti l1ojtu)l{|etrtlrl ttttDtttttttt КреDuпцу пut ttopstt)Ky yюtrtdattttя /{ozoBolliB:
4.1
flоговiР iз По:зичальниками уклаласться шляхом пропозицiТ однiсI сторони укласти ffоговiр
(оферту) i llрийtlя,lr,я rlропозиtiiТ (акцепту) другою cTopoHoIo.
4,2, !оговiР iз Позичалt,никоМ вважастьсЯ укJlаденим, якщо сторони в наJlежнiй формi досягJIи
зголи з ycix iс,готних умов l{оговору .га пiдписали цей Договiр.
Перед1 або гliд час укладення flоговору, а .гако)I(
У процесi виконання !оговору, Товарис.гво мас
право о,l,римувати вiдц Ilози.lа.llt,rtикiв та уточнювати о.гримаlIу irrcl)opMarriro, яка мас iстотгlе зl|а!{еlIllя
для встановлення рiвня креди,|,оспромо)Itt,tостi, проведення оцiнки фiнансового стану, визначення
с,гупенlо ризиIiу) tlалсrttttостi IIозичальника до нацiоI-1альних чи публiчt-tих дiячiв, ix бrtизьttих абсl
Ilов'язаниХ осiб, з'ясуВання мiсця його проrкиваI{ня чи перебування в YKpaTHi.
4.4.
Приймаlочи Заявку до розгляду, Товарисl,во не бере на себе зобов'язанLlя надати Кредит.
'I-оварисr,во мас право
вiдмовити Позичальнику в наданнi Кредиту, IIе пояснtоЮчи приLlини Tat<oT

,

4.3.

вiдмови, або маС правО зменtrlитИ розмiР Кредиту, вказаного Заявцi.
у

4.5.

Вiд Товариства /{оговiр iз ПозичальникоМ пiдписус керiвник або
уповновn;Itена особа, ш(о дiе
гti2lс,гавi вiдповiдноiдовiреностi, пiдписи яких скрiп.lIяIоться печаткою'l'овариства,
4,6. 11ри уl<ладеннi lоговору в електроннiй формi зi сторони Товариства пiдписом r.a вiдтиском
печа,гки с вiдображеl;ня а}Iалогу чи факсимiльне вiдтвореttttя пiдгlису ltерiвника або вiдгIовiдальtlоi
особи та електронного вiдтисl{у печатки.
4,7. 'l-aKi електlэонtli llоttумеIJти мають статус оригiналу та мають юридичну силу. Товарис.гво.гако)I(
мас IlpaB0 прос],авляТи IIa докуМентах печа],ку за допомогоIО r,ехнiчних друковаLlих засобiв, 1llo
дозвоJlяютЬ перетвориТи та роздрУкувати електронний зразок вiдтиску механiчноТ печатки у зобралtенi
t,ta

його на паперi.

4.8. основними

принцигIаj\,lи нада1-1ня

Кредиту с: гlовернення, cTpoKoBicTb, платнiсr,ь. Пiд

гlринципом повернеlIllя, cl-pol(oBocTi та платностi сrriл розумiти, що I(редiи-г з вiдповiлноtо пла1ою за

його користування гtовинен бути повернений Товариству Позичальником в строк, визначений

f(оговором.

4.9.

1-оварис,гво надас ltре7lит за рiшенням Уповноваженого органу Говариства. Гlозиr.ивttе
рitttенtlя

llpo видаL|у I(редиту trриймасться за результатом вивчення даних Позичальника, його iден.гифiкаLlii'

(вери(liкаuii').
4.10. ВирitLtенtrя оргаt,riзаrliйliих питань про вилачу КредlиI.у Morrce бути делеговtlFIо TaI(o)I( iнlltим
гIосадовим особам 'говарис,гва за рiшенням Уповноваrltеного органу Т'овариства. В окремих виllаlll(ах,
рirшеttням дирекlюра'Говариства можуть встановлюватись граничнi розп,liри Кредиту.

4.11.

l{оговiр повинеLI мiстити:

- назву l(окумента;
- назву, адресу,га реквiзити '['овариства;
- 1,1рiзвишlе, iм'я i по батьковi фiзичгrоi особи/сРiзичноi'особи-пiдприсмця, iдентифiкаrtiйний
код1 фiзичttоi'особи/фiзичноt'особи_гtiдприсмця,
яI(а о,гри]\4ус c|liHarrcoBi гIослуги, та ii'алресу;
- найменування cPiHaHcoBoi операцiТ;
- сума Креди,гу (розмiр фiнансового аltтиву), зазначена у грошовому виразi, строки його
в1-1есенLlя (повернен ня) та умови взаеморозрахун Ki в;
- строк, на який наllасться кредит;

-

rrеобхiднiс,l,ь укладення договорiв щодо додаткових

чи супутнiх послуг TpeTix осiб,

пов'язаttих з отl]имаIirlям, обслуговуваIlt]ям та поверtlсtll]яN,I креllиту (за наявнос.гi);
- реальна рiчна проЦентна ставка та загальна BapTicTb кредиту лля (JгIо)I(ивача I|a да1у
укладеIlIlя договорУ про спо)I(ивчий кредит. Yci припущення, використанi для обчислеIIIJя
такоj'ставки, Ilовигltti бути зазна.rенi (за умови поширеrtttя);

- порядок повернеtlня кредиту та сплати процентiв за користування спо)(ивчим кредитом,
вкJlк)чllо iз кiлt,кiс,гtо гI.;-lатеrrtiв, Тх розмiром та перiоди.tнiстю внесеIlня,
у u".пrдi гра(liка
платеrttiв (у разi кредитуваIlllя у виглядi кредитування
рахунку, кредитноТ лiнii'графiк
rtлатеlI<iв Mo)I(e не налаваr.ися);

- ir,rформаrriя прО наслiдкИ прострочеНня виконаНня зобов'яЗань зi сплати платеrltiВ, ТОму
У
числi розмiр llеустойки, процентноi'ставки, iнших платеrlсiв, якi застосовуюl.ься |1и
стягуються при невиконаннi зобов'язання за договором про споlI<ивчий кредит;
- Ilорядок та умови вiдмови вiд надання та одержання кредиту;

-порядок досl,роI(ового
- строк

повернення кредиту;

/{оговору;
- порядок змiни i припинення дiТ !оговору,
- п[)ава та обов'язt<и cTopiH, вiдповiдальt"tiсть cTopitl за невиконання або ненале)кне виI(онанl]я
умов f{оговору;
- посилання tla вну,грiшl,ti правила надання
фiнансових послуг;
- iHlrri умови за зго/(ою cTopitt:
- пiдтвердrI(еI,ItJя, rl1o iнформацiя, зазначена в частигIi другiИ cTaTTi l2 Закону УкраТни <Про
71ii'

фirrансовi посJlуl,и
Позичальнику;

4.|2,

та

дер)I(авне регулювання

ринкiв фitlансових послуг))

Llадана

- ittttti умови за зго/lою cTopirr;
- lliдписи cTopiH.

Товарис,гво мас право зателефонувати ГIозичальнику таlабо TpeTiM особам, якi пов'язанi з
позичальником дi;lовими, професiйними, особистими, сiмейними або iншими стосунками, яlt
для
пiдтвеllдlкенtlя гIовtlо,l,и, 1,oLlllocTi, достовiрнос,гi вказаt.rоi' irr(lopMarliT, .t.aK i для о.грима}IIJя iнtrlих

вiдомостей про Позичальника, якi 'Говариство визнае необхiдними для прийняття
рiшення про наданIJя

Кредиту.

4.13.

Рiшення про наданtlя Кредиту гIриймаеться Товариством на пiдставi обробки персональних

да}lих Пози.IаJIьltиl<a,га iH(lopмaIriT iз дозволених закоLIо/{авсl,вом джереJL
4.14. Сума Кредиту визнаЧаеться, виходячи з iнформаLliТ, зазначенiй в aHKeTi (Заявчi), а .гаl(о)I{
iнформацii', отрlлплаrrоi'кредитодавцем iз дозволених законодавством джерел.
4.15. ЗаресструвавIJJись на Сайтi, Позичальник у подальшIому Mo)I(e подавати Заявки на одер)I(анI]я
сРiнансового кредиту Ulляхом заповнеllня вiдповiдних форм заяв, розмiщених в особисl.ому кабiнетi.
Пiсля успiшного гIоверttеttня Позичальником Крелиту (з налеrкним дотриманням
умов !оговору) ITC
(lopMyc насуг]llу Заявку, на пiдсr,авi яttоi' []озич,lJIьник irlформусться про моrI<ливiсть отриманIlя
Крелиту повl,орIjо.
З MeToto виконання вимог Законiв УкраТни кПро (liHaHcoBi послуги та дер)кавне
регулюванl{я

4.|6.

риlltсiв фiнансових I,1ocJlyI,)) iкПро запобiгання та протидitо легалiзаЦiТ (вiдмиванню) доходiв,
одер)I(аних злочинним шляхом, фiнансуваннtо тероризму та розповсюдженIIя зброi масового
знищеI]ня) щодо iден,ги(liкаuiт i вери(iiкацii', вивчення чи уточнення iнформацiт про Позичальгtиttа та
гlрийняrr,Я рiшенttЯ про надаtltrя I{редитУ'I'овариство мас право вимага1,и вiд I-1озичальника надаlIIIя

rзi/]повiдtrих докумсн,l,iв (у ,гошлу числIi скаtt-r<опiй або
фо,гографiй tlалеrlсttоj'яr<остi).
4,17. У разi потреби для прийнятгя рiшення про надання Кредиту'Говариство мае право вимагати вiд
Позичальниt<а пре2l'явлеtlня оригiналiв (для огляду) таlабо нЕUIе)I(ним чином завiрених копiй

документiв, якi 1-овариство визнас нале}l(llими та необхiдними для прийняттяl рiшеlчня про надання
l{релиту.

4.18.

Рiшеl;ня про llадан[rя Itредиту приймаеться Товариством на пiдставi обробки персональних
даних Ilозичальtlиr<а ,га iнформаrцiТ iз дозволених законодавством ll)I(epeJI, а TaKo)tt вивrlенttя йсlt.о
кредитос промоltсl locTi.

4.19.

Товарис,гвопротягом l5(п'ятнадцяти)робочихднiвздатиотриманняЗаявки
приймас рiruегtt-tя
про надаIlllя .lи вiлмову в ttадаrtlti Кредиту.
4,20. 1-овариство iH(lopMyc Позичальника про прийняте рiшення щодо надання Креди,гу lllляхом
(олин або кiлька способiв):
- Теле(lонним дзвi нком на'Гелефонний номер Позичал ьника;
- Смс-повiдоfulJ,Iеlll]я т,а/або голосове гlовiдомлення на 1'еlrе(lоttttий tIoMep Пози.tальника;
- Листа на зазначену в aHKeTi адресу елек,].ронноТ пошти;
- Вiдобралtсння вiдгrовiдноi' iнформацii' в Особистому кабiнетi.
4,2|. За заr,римку в надходrIсеннi повiдомлення про гtрийняте рiшенгlя, спричинеIjе проблемами в
роботi телекомунiкацiйних слухсб i cepBiciB, Товариство вiдповiдальностi не несе.
4.22. 1'оварис,гво ttiсля погод)I(еllня Позичальником iстотних умов !оговору надае Кредит lllляхом
безготiвl<ового псрерахуваlIIIя гроllових коштiв на paxyljo|{, вказаний Позичальником, або I_IIJIяхом
отримаIllIя IIозичttльtlиком I,роtJ]ових ttош,гiв готiвкою tIерез l(acy баrtку чи trебанкiвськоi'фiнансовоi'
устаI,iови, Illo с партнерами Товариства. Спосiб видачi Кредиту з наведених вище Товариство виз|Iача€
самостiйtlо.
4,23. У випалку не Ijадання Ilозичальником згоди з iстотними умоваiчIи f]оговору, якш(о креди,1 lце
не булО IlадаtIо, "I'овариствО мас правО сI(асуватИ рiшеннЯ про наданНя КредитУ протягом 3 (трьох)
робо,tих днiв з дати прийняl"тя заявки вiд Позичальника. При цьому Позичальник не позбавjtяеться
llpaBa зIlову полати заяIj}I(у lla оl,риN,IаI.|ня Кредиту в заI.аJILllому IIорядку.

особ,цttвосttti ttuOпttttlt I(реdutlцl пut уклпr)еttttлt /{ozoBopiB оп-li.пе:
l-[ля перевiрки вiдповiдностi Заявника умовам, якi мiстяться у цих Прави,rtах, та отримаllllя
ОфертИ (пропозицii) уr<ласти /{оговiр (взяtти на себе права та обов'язки, передбаченi КрЬлитним
f{ОГОВОРОМ'Га ПРаВИЛаМи) Заявник заповнюс Заявку гrа Сай,гi Кредитолавцо, uпu.у.,lи Bci лаtli,
визначенi в Заявtli яl< обов'язковi. Заявгtик зобов'язаний вказати повtli,,го.tнiта лостоuiрнiособистi
даlri,
яrti вiдмiчеНi у Заявцi, Lr1o необхiДнi дltЯ прийняття ltрели,голавrlем piшlerlttя Ilpo мо)Iшивiсть l|адаIIllя
кредиту (направлення Оферти), kpiM того, Кредитодавець направляе на електронну адресу Замовника
або розМitцус на Сайтi lrри рссс-граrlii Заявttика запит щодо tIа.цанtIя (завантахtеtrпrl"uпрuuпення) сканкопii Bcix заповtlениХ cTopiHoк rlаспорту, а TaKo)I( його особистого (lото обличчя з вiдкритим на першiй
cTopiгrrli tIаспор,го]\4, розмirrценим бiля ttього.
У разi використаНня елек.гроНноТ автентИфiкацiТ Заявника за допомоГою йогО даниХ в банку, BiH

4,24.

де
(l}ДNI(II)). Зllrвltиt< зобов'язlttlий персвiриrи ar<TyltllbtticTt,. повноlу r.а,гt1,1нiсть l.аl(и\
даниХ та несе вiдповiда.llьнiсть за Тх дiйснiсть/достовiрнiсr.ь,
обс:l1,гоlзус,r,ьсlr

4.25.

Заявник зобов'язаний пiд час оформлення Заявки на отримання Кредиту ознайоми.гися з
Публiчною iн(lормацiсlо, яка розмiщена tla Сайтi Кре:tитолавшя за нас,I,упним посиJIанням:

УклаДаючи .Цоговiр, Заявник/Ilозичuu]ьник пiдтвердлtу€
згаданоIо [1ублiчноlо iнформацiсlо.
ItttPslbizp_qayjta.aaд:/ab_Qц1

повне ознайомлення зi

4,26.

ЗаповнюкlЧи Заявку, Заявник, вiдповiднО до роздiлУ J циХ ГIравил, надае сво}о згоду на
передачу Itредитодавцю свотх Персональних даних та iх подальшу обробку (як бiльш д"rur,о,,о
зазначено у розлiлi 7 Правил).
4,2,1 ,
За резуль,r'а,гамИ заtlовlIеI]ня Заявки MoiIce здiйсtlIосl,ься одtlоLIасна перевiрка дiйсгrос.гi та
аутентисРiкацiя банкiвськоТ плагiжноi' картки таlабо банкiвського paxyнl(y Заявника вiдповiдно ло
стандар,гiв мilltнародних платiжних систем, у тому числi, але не виклlочно, шляхом блокування наперед
невiдомоТ Заявнику довiльноТ суми в розмiрi вiд l копiйки ло l гривнi,
4.28. Кредитодавець мас гiраво зателефонувати, надiслати СМС-гlовiдомлення або iнl_ttий вил
повiдом.ltення iз викорисl,анням сучасtIих cepBiciB передlачi даних (ViЬег, WhatsApp, "I'еlеgгаm,
Facebool<, Messellgeг i т.д.) TpeTiM особам за телефонними номерами, наданими Заявн"по*, ,n
дп"
пiдтвердll<ен}]я Ilоl]l]оIи, tо.lrlос,гi,,tlос,говiрнос,гi iнформацil'наланоТ Заявгtиttом tlpo себе,.t-ак iд1tя
отриман[IЯ iнших вiдомостей про Заявника, якi Кредитодавець Mo)t(e вва)I(атИ необхiдним и для
llрийtlяr"гЯ рiшеttllя про мо)ItзlиВiсть надання Кредиту (rrаправлення Оферти), а,гако)I(для iнших цiлей,
гtов'язаItих iз укладенtIям чи виконанням flоговору.
4,29, КредитолаВець маС право додатково вимагаги вiд Заявника надання нzlJIеI(ним чином завiрених
rсопiй документiв (у т.ч. при електроннiй автенти(liкацiТ Заявника за допомогою його
даFIих в банку, де
BiH обс"lrуговус,гься (t]дNкID), яrti Itредитодавеl{ь визнас необхiдttими sцл;l гlрийlляття
рiше}l}lя про

icTb надан ня Кредит,у ( нап равлеtл ня Оферти).
РirrtеtlllЯ про I\4о)I(лиВiсть наданНя КредитУ (направлеНня ОсРерти) приймаеться Кредитодавl(ем
на гlillcTaBi автоматизованоr'обробки Заявки Заявltика та irrших дiй, гlередбаtlених цими Правилами.
4.31. I1риймаючИ ЗаявкУ до розглядУ, Кредитодавець не бере на себе зобов'язання надати Заявнику
Кредит (tlаправиr,и Оферту),
моrltл

ив

4.30.

4,32.

Кредитодавець протягом l5 робочих днiв з дати отрима1-1ня Заявки приймае
рiшегtгtя по Заявцi
стосовно Mo)l(Jl и l]ocl,i tалан ня l{релиту (направлеtlrrя Оферти).
4.33. Вiдмова в наданl,ti Кредиту мо)Iшива у випадках (зокрема, але не виключно): BiK Заявника tla
MOMеI]T заповIIеIlIIя Заявки менше l8 poKiB; негативна кредитна iсторiя Заявника; при загIовнеtttli
Заявки вltазаrti недостовiрlli та/або помилковi данi.
4.34. Кредиr,одавеrlь iH(lopMye Заявника про прийняте рiшення по Заявцi (стосовно моrttливостi
liаllання I{релиту) через: СМС-повiдомJlення на теле(lонний номер (вказаний Заявцi); електроtrний
у
лисl-tlа адресу слеl(1,1]оIIltоt'поrtlти Заявtlика (вказану у Заявui); розмiщенгtя iнфорь,rаrliТ в Особис.гtlму
Кабiнетi; повiдомленням iз використанням сучасних cepBiciB передачi дu*i"* (ViЬег, WhatsApp,
'ГеIеgгаlll, FacebooI<, Iracebool< Меssепgег
i т.Д,) у разi якщо Заявником було вказано KoIlTaKT}ly
iнформаiiirО, яка дозвоJIяс зlз'ltзатися iз ЗаявниI(ом шляхом виI{ористання вiдrtовiдних cepBiciB
4.35. За затримку в надход)I(енrli повiдомJlення llpo прийняте рiшенl-tя по Заявцi (стосовно моясливостi
наданtlЯ Itредит,у), спричиlIеlIу проблемами в роботi електронних таlчи теле(lонних служб i cepBiciB,
Кредитодlавеl.(ь вiдповiдальностi не несе.
t

4.36.

у poзyMirttti cTaTTi l2 ЗаконУ Украi'ни KIIpo елек.гроtll]у
виI(ористання llозичальником електронного пiдпису одноразовим iдентисDiкаiором
(аlrфавiTrrо-цифровоlО ttclcrt iлtlвнiСтю, щО rT отримуС Пози.tа;tьtlИl<, яt<иЙ прийняВ пропозицiю (оферту)
укJIастИ електроннИй fiоговiР шляхоМ ресстрацiТ на сайтi 1'овариства, що надав таку пропозицitо) .га
введен[lям в особистому кабittе,l,i Пози.lальllика унiкального коду-пiдтверд)I(ення з отриманого Смсllовi/lомлеltня на номеР телефону, вказаt-lиЙ Позичальником при
реест.рацil'.
4.3,I .
Гliсля отримаllнrt Заявrtиком вiд КредитодавLlя поtзiдlомлсlillя гlро прийняr.е pirttettttя tllc.l/1o
мож.llивостi надання Кредиту в Особистому Кабiнетi Заявника вiдобрпl<асться Оферта, яка е
tlроllозиlliсtо у 1lозумirrrli ч.4 ст. ll Закоtrу УкраТни кПро електрону комерцiю> та, вiдповiдно
до ч.5
с,г, ll Закоlrу УкраТни <I Ipo е.пектрону комерцiю>, вклtочас
умови, вик,гlаденi У цих Гlрави.llах, яtti с
tlевil('смltоЮ tIастиноlО /_(оговору, що пропоLIусться до укладення Заявьlику, Пiсля отримаl{I]я
ЗаявгtиtсоМ ОфертИ (безпосереДIIьо дО використаНня ЗаявrtиКом електрОн}lого пiдпису) Зооu,,"цу
[liдписаlrtrЯi\4 оJIсltl,роtlного flогоВору

комерцitо>

с

адс иJl ас,гься одгlоразо

в и й i,ttентисll i катор.
Заявttиtt ttалас Крсдlи,годавLtIо вiдповiдь tIpo повllе,t,а безумовне ttрийttя-ггя О(lер.ги (Дr<rlепr,)
t]{одо уклаДення ffогоВору в елекТроннiЙ
формi (в рамках ITC Крелитодавця) в особистому Кабilrет.i
н

4.38.

Заяrвгrика/ГlоЗиLIаJl1,1lИI(аIлляхом
використа1,Irtя Елеr<троIIIlоI,о пiдпису одlIоразовим iлен.гиiРii{атором
(одгlоразовим tlapoJleM), який надсиласться (вiдповiдьtий iдеt-tтифiкатор) Креди-годавцем в смс-

Ilовlдомленнi на номер телефону таlабо електронну адресу, вказаний Заявником/Ilозичальником,

в

Заявцi, пlо ввall(асl,ься пiдписанням flоговору вiдповiдно до ст. l2 ЗУ (Про електронну комерцiю.
4.39. Пiсля акцепlування Позичальником Оферти (що (акцептування Позичальником Офер.ги) с
уIшаденllяМ f{o1,oBopy вiдповiднО до ч.З ст. l l ЗУ кПро елекТроннУ комерцiю>) вiдповiдно /lo умов
flоговору (та вtt.tttочно uих ГIравил), Кредитодавець направляс Позичальнику пiдт,вердrкення вtIинеIlIJя
(укладеr,rня) l{oI-oBopy 5, (lорп,ri електроIlного документа. Пiдтверд)I(ення направлясться в
особистчlй
кабiнеr,Пози,tальниrса таlабо на електронну адресу Ifозичальника, вказану ним Заявtti. Iliдтверд)I(еIlIIя
у
мiстить обов'язl<овi вiдомостi вiдповiдно до ч. l l ст. l l Закону УкраТни <Про елеl<тронну ltомерчiю> (у
,гiй Mipi наскi.ltьttи
це засl,осовно до наданнrI грошоt]их ttotлTiB в r<редит).
4.40. Укладаючи f{оговiр, Кредитодавець та Заявник/Позичальник визнають yci документи (в тому

числi /]огОвiр), пiдпИсагti З виI(ористаНням ЕлектроFIного пiдпису одноразовим iдентифiпurпрой

(одноразовИм паролем), еt<вiваJtенТними за значенняМ (з r,очки зору правових наслiдкiв)
локумеrrтам у
llисьмовiй формi, lliдгtисаниП,t вJIасноруЧ, що повrtiстю вiлповiдас поJlо)l(е|-Iням ч.l2 с,г. ll ЗУ кПрЬ
електронFIУ комерцilо>. Сторони пiдтвердltують, що !оговiр,
укладений в електроннiй cPopMi, мас таку
саму }ориДиLIну сиJI)/ .цля Cтopirl, яt< i докумеIIти, склаl(еtti на пагlерових носiях та скрiпленi
ВЛасноруLlНими пiдпиСами C,1,opiH, тобтО вчиt-tенi в простiй гlисьмовiй
формi. Пiдписуючи l]оговiр
шляхом l]иltорис,гаtlня E"llekтpolllloгo пiдпису одноразовим iдентифiкатором, Заявник/позиLIальник
lliлтвердlI<ус свою повну обiзнанiсть та згоду

(умовами Llих 11равил та

4,4l.

I(ре/iиI,I-Iого /]оговору).

з yciMa (в тому числi iстотними) умоваN4и l{оговору

Itре2lитодавець не пiзнiше 3 (трьох) робочих дlliв з f]ати
укладення fJоговору Сторонами налас
Креди,г tUляхоi\,t безl,отiвкового перерахуваt,IIJя гроUlових ltоштiв на
рахунок, вказаний Пози.tальником,
або шtляхом оl,риманLIя Пози.rа.льником грошових tto1_llTiB готiвкоtо через касу банrtу .tи tлебанкiвсьt<оt'
(lirlaHcoBoi' установи, що с партнерами Товариства,
випадкУ вiдмоtзи вiд укладеt,tltя Заявником /(оговору LIи

4,42, У

не пiдписання його IIляхом
використ,аllня Елекr,роtlного пiдпису одноразовим iленr,ифiкатором, Осрерта вва)касться lle
акцеI,iтоваНоtо Заявt,tиком i в,гllачас сиJlу. При цьому Заявгtиt< не позбавляс].ься IIрава зIlову по.llати
Заявt<у на отримання I{редиту.
5.

IIрАвилА HAPAxyBAItIxrI процвFIтIв зА користувдtIня крвди.гом тд
tIОГАIIIЕЕIЕIЯ ЗАБОРГОВАНОСТI

5.1

За коilист,увiillttя l{рсllиl,ом 11озичальtlику нараховуються 1,а ГIозичальник повинеII спла.гити
Кредитолавцю проценти у розмiрi, який зазначено в !оговорi. обчислення строку користуваtlгIя
Кредитопл та llарахуванtIя проt(ентiв за !оговором здiйснюеться за сРактичну кiлькiсто оЬ""дuрпп*
днiв користувагII-Iя Кредитом вiдповiдно до умов flоговору. Таким чином, процaпr" за користуваtlIlя
Кредитоп,r LIlоденно нараховуються IJa неповернену суму Кредиту з першого
дня перерахування суми
КредитУ ПозичальнИl(у ло дня (вклtочно), коли ПозичаJIьник повнiстю погасив Заборгованiсть,
5.2 Заборгованiсть пillлягае сплатi шляхом безготiвкового перерахування коштiв у розмiрi суми
Заборговагrос,гi на lIоl,оLlнИй рахунок Кредитодавця у cтpoI< (вiдповiдно до гра(iiку nnu.,."rnio;,
I]становлеtl

5.3

и

й /{оговором.

У випадку

простроLIення сплати Заборгованостi

за

.Щоговором, сплата Заборговаrtостi

ГIозича.ltьника Кредитолавцlо злiйснюсться
у такiй черговостi:
5.3.1 /{ля фiзичних осiб:
у перtl]у чергу - прострочена сума Itредиту Та простроченi tlроцеt-lти за користуваIlня Кредитом;
У /lругу чер|,у - супrа I(реди,I,у та проценти за корисl,уванttя I(редитом;
у третю чергу - t-lеустойка та iншi платехti вiдповiдно до цього !оговору;

5,З.2

lfurя фiзи,rних осiб-пiдприсмцiв:
перU]У tlepгy - вiдшкодовую,гьсЯ витратИ Креди,годавця, пов'язанi з повсрl,tенням видаl]ого
Кредиту (судовi ви,грати, витрати на дер)I(авного/приватного виконавця тощо);

у

У llругУ чергу - ItapaxoBaнa КредитодаВцем неустОйка (пеня таlабо Luтраф) - у разi
IIарахуваIIIIя;

5.4
llершого

Тх

у TpeTlo черr,у - llpocl,por{eНa ГIлата за користуванtIя та IlpocTpoчclla ocIIoBtIa сума l(релитуl
у четверту чергу - Плата за користування Кредитом;
у ll'яту Llергу - ocHoBI]a сума Кредиr,у.

Якщо ГIозичальt,lик здiйснив прострочення сплати Заборгованостi за Кредитом, то за перiод
дllя

просl,роLlеlJIIя

сгIJlати Заборгованостi

гlо срактичну

дату

погашення

Заборгованостi

з

(зарахування Заборговаtrосr,i на поточний
рахунок Кредитодавця), включно, lIозичальнику (на розсуД

Крелитора) MorKe бути Hapaxoвarla неустойка (у вiдловiдностi з вимогами tlиtlt{ого законолавства).
Умови нарахування неустойки визначаються в Кредитному flоговорi.
5.5 Кредитодавець залишlас за собою право (на власний розсуд) зменшити розмiр нарахOваних за
ltористування ltредиr,ом проL(ентiв таl або розмiр неус,гойки (пеня таlабо штраф), передбачених
flоговором, в одtlостороIlli ьо j\{y порядку.
5.6 У разi прострочення сплати Заборгованостi, Кредитодавець залишас за собою право здiйснити
безспiргrе сllисання гpоtuових ltotпTiB з Банкiвсьtсого рахунку Позичалl,ника для повFIого погашенI]я

Заборгованостi.
КаНали/способи та реквiзити для сплати Заборгованоотi зазначаються Кредитодавцем на Сайтi

5.7

,га в

5.8

!оговорi.

11ри цьопlУ ГIозича.ltьttИк самостiйНо сплачуС послугИ фiнаttсового(-их) посередника(-iв), шlо
злiйснюс(-ють) перерахуваннЯ грошових коштiв I(редиr,одавцю, у вiдповiдностi до тарифiв осТаНI-1l,оГо.
З метою cвocчacHocTi та правильностi зарахуваIlня коштiв, Позичальник повиI{ен перевiрити дiйснiсть
per<B

iзитi в Крслиr,одlавцr] ],а KaHaJl i в/способ i в погашеtII lя Заборговаrlос.гi.

5.9

Гlри оформленi платiл(них документiв для сплати Заборгованостi Кредитодавцю, Позичальник
(призllаче1-1Ilя гlлаl,е)I(у) вказуе:
графi
у
реестрацiйний номер картки платниI(а податкiв з flержавного
реестру (liзи.tних осiб - платникiв податкiв (надалi- кlПН>) та прiзвище, iм'я, по-батьковi.
5.10 Якщо I'Iози,rальtttil( }le зазначив або некоректно заповнив гра(lу (признаtIеt{llя плате)I(у)
(неналеrI<ним чином виItонав своТ обов'язки, за flоговором), Кредитодавець мас llpaBo не зарахуваl.и
пла,гilrt в llогаlIенIIя заборгованостi за ffоговороМ з мотивiв
утрудL{еностi/немо>ttливостi iдентиtРiкувати
/{оговiр, 1]а яким вiдбувасl,ься сплата Заборгованостi,

5.11 У разi

настаLII,Iя випалку, передбаченого

календарних лнiв

з дати

п.5.10 цих Правил, Позичальник, протягом

3

нас,га[lня такого випадку, Mo)Ite звернутися до Кредитодавця шллхом
напрzlвленНя еJlектроIj}tого гlовiдОмленнЯ l|a електроНну адресУ office@&цP_azy(aýqm в довi.гlьнiй
формi
з обов'язковим, зазначеtlням: сIIособу i приблизного часу IlроведеFtня плате)l(у (aTaKorK lrри злiйсirеirrri
Ilлате)I(у через термiнали самообслуговування - iз зазначенllям адреси термiнала, а при банкiвсьI(ому
переказi
llаймегlуванltя баtlку та вiдлiленt-tя, мiсцезttахо/l)I(ення вiддiлеrrrrя).
5.12 У-TeMi електронIlОго llовiдомЛення ПозиЧ,Lльник обов'язково зазначае: IПН, прiзвище, iм'я та
по-батьковi, У разi отриfuIаl]ня Кредитодавцем у вiдповiдному випадку такого повiломлення,
кре/tитсlдавеLlь моItе (за в.гtасtlим розсулом) зарахувати вiдповiдний платiлt датою його направленI,1я
(датою здi йслlен гtя ll;laтelIty),

5.13

Надходlсення на раху}lок Кредитодавця грошових коштiв вiд Позичальника в достатньому для
спJlати Заборговаtlос,Iiобсязi та в строки, передбачегli графiком платеrItiв, с нале)I(ним викоt{аlIIlям
зобов'язаttня ГIозича.llьI,1иl(а за Щоговором. У ,гакомУ випадку !оговiр припиняс свою дiю з дати
зарахува ti ня гроtII о в их ttotllTi в t{a поточ и й рахуно к Креди,годавця.
5.14 Позичальник ма€j право достроково (як .lacTKoBo, так i повt-tiстю) повернути Кредит i сгlла.t-и.t.и
llроцснти за користуваltltя Кредlитопл.
5.
У випалку якщо Кредlи,годавець при достроковому поверненнi Itрелиту не отримав достатн}о
суму l(o1-Il],iB для погаLllеtjня Заборгованостi в повному обсязi за перiод сРактичного користуваIIIIя,
Кредиr,ом, /{оговiр l1роllов)I(ус cBoto дitо. При цьому, пiсля зарахуванIlя грошових коштiв на поточгlий
I.I

15

рахунок Кредитодавця, графiк платехсiв автоматично коригусться (актуалiзусться),

визI,1аLlен}tя зtlJIиtllку
Особистому I(аб i r lе,гi.

в

част.инi

суми Кре7lиту та гtроценr.iв за користування Кредитом, rцо вiдобра)I(асться у

5.1б [[ри безготiвковоь,tу перерахуваtlнi грошових lсоштiв l{редlиr-одаtзцlо Bci ризики, tlов'язанi iз
затримкою в надход)I(еннi коulтiв на поточIlий рахунок Кредитодавця, несе Позичальник.
5.17 У разi спла,ги Гlозичальltиком зайвих кош,гiв Пози,lалl,|Iик повиtlеtl особис.го полати заяву llpo
|lоверненllя вiдповiдtlих кoulTiB у вiддiлення Товариства.
5. l8
Погаlttеtlttя l{редиту,I,а плати за користування Кредитом (процентiв) може бути здiйснене
Г[озичальником, KpiM itrшого, LIереЗ п.lraTilIcHi термiнали - апаратно-гtрограмнi nornn"n"", шlо
забезгtе,lуютЬ ttрийоМ пllаl,е>ltiВ вiд фiзичниХ осiб в реrltимi самообслуГовува}Iня. tlри tlbo]\{y
ГIозича.ltьник зобов'язаний забезпечити надхол)I(ення коштiв на останнiй день строку користуваI]IIя
кllедитопл.

5.19 У випалку

яl(t-tlо осганнiй день с'року користуваIlIJя Кре2lитом припадас на вихiдltий
(свяr,ковий, неробочий) ДеГIt,] ТО кошти, в будь-якоМу випадку, повиннi бути перерахованi на paxyl1oц
Кредитодавця lla останtliй деrlь строку користуваIlня Кредитом,
6.

прогрАми лояJIы{остI

6.1

'I'овариство, з меток) заохочення клiенr,iв в
отриманi фiнансових послуг Товариства, мае право

запровадх(ува,ги програм и лояtл bt,tocTi.

6.2

Повна iнформачiя щодо умов програм лояльностi розмiщусться Товариством на Сайтi таlабо
Особистому KaбirreTi Позичал ьника.
7.

в

ЗАХИСТ IIЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ

'7,1

Заявttиtt, вистуIIа}оtIи в яl<осr,i суб'екта IIерсональtIих l(аних i суб'скта креди,ггtоi' icTopii',
подаtочи Заявку таlабо рессl,руючись на Сай,гi, надас cBolo згоду на: передачу Кредитодавцtо свотх
ГIерсональllих даних та Тх обробку з метою оцiнки фiнансового стану Заявника, його спромохtttостi

викоltати зобов'язаttлtя згiдно з {оговором; викоIlання зобов'язань iреалiзацiТ прав Сторонами за

ffОгОвором; забезпечення повернення Кредиту, у тому числi з допомогою TpeTix осiб; повiдомлення

iнших учасникiв ринl(у (liнансових послуг про платоспромояtнiсть Позичальника та виконання llим

кредитних зобов'язань; вiдступлення Кредитодавцем права вимоги TpeTiM особам,
'7,2 lJаявrrиr</ГlозиLlаJlьl]ик налае Згоду щодо власtIих Ilерсональних /.lаних, включаIочи (але гlе
ОбмелсУtочись) iнформацiю про прiзвище, iм'я, по-батьковi, стать, громадянство, дату ,га мiсце
нарОl()](еIll]я, Ijазву i реt<вiзити документа, що посвiдчуе особу, данi водiЙського посвiдчення, адресу
Заресстрованого мiсця гIро)I(ивання, адресу (lактичного мiсця пролtивання, iдентифiкацiйний номер
ПЛа'ГНиI(а пОдаткiв (ресс,граrliЙниЙ номер облiковоТ картки платника податкiв), вiдомостi щодо освiти,
СiмеЙного, соцiального т,а майнового стану, професiю, дох.оди, а l,aкo)I( iнсРормацiю, яка стане вiдомою
КредитодавLitо у зв'язку :] укладанням таlабо викоIIанtIям /.{or-oBopy таlабо протягом с,гроку ,lii'
flоговору (далi - KfiaHi>).
7,3 Згода Заявttика/Ilози.tальника вкJIючас в себе, в тому числi, право Кредlитодавця передати /{aHi
НаСТУIlним Особам для обробки: - Бюро кредитних iсторiЙ; - Банкам; - Фiнансовим усl,ановам;
Органам державьtоt' влади.
'7.4 Згода Заявника/ГIозичальника вI(лючас в себе, в тому числi, право Кредитодавця здiйснlовати
ОбРОбrtу lаних (у l,ому.tис.ltiз використанням iнформацiйних (автоматизованих) систем), вI(лючаюLIи
l]ЧИНеtlt-lЯ ЛiЙ або сУкУгrносr'i дliЙ,,гаких як збиранrlя, ресс,r,рацiя) I]акопи(Iенгlя, зберiганIIrI, адаптуваI.IIlя,
Змitlа, IlоНовлення. використання i поширення (розповсюд)кення, реалiзацiя, передача), уточненI{я
(ОttОвлеltttя, змittу, виI(ористання, розповсюд)lсення), l<опiюванltя, опублiкування,
КОМПОНУВаI,IНя
елеI(троl,i1-1ими

редагуваI.1}iя,

ланих без редагування i'x внутрiшнього змiсту, пересилання пош,гок) таlабо

сtlособами, розмiщення на Сайтi, передачу в тому числi транскордонну передаLIу,
знеособлелtня, зниll{еIlня Персональних даних, власником яких е Кредитодавець.
7.5
Згода Заявttиtса/ГIози,tвльникз вl(лIоLlа€ в себе, в тому.tислi, зго/iу на збiр, зберiгання,
викОрис]'аIlня та поширення Кредитодавцем iнформаuiТ про Заявника/Позичальника, в тому сtцgл1 ;..a
ГIеРСОгtальtIих даIlих ло/вiл/через бlоро кредитIlих iсторiй, якi cTBopeHi та здiйснюIоть cBolo дiяльtliс,гь
вiдповiдllо до законодавства Украiни, зоI(рема через: ПА'I' кПЕРШЕ ВСЕУКРАiНСЬКЕ БIоро
КРЕДИТНИХ IСТОРIЙ> (код за е!РПОУ ЗЗ69|415, мiсцезнаход)кення: м. КиТв, !нiпровський район.
By.lt. Свгена Сверстюtса, бул. ll); 1'ОВ KYKpai'HcbKe бюро кредитних iсторiй>, мiсцезнахо/l)I(ення: м.
Киiв, вул. I-руltlевського, 1-д; ПАТ (МI)ItНАРОДl{Е БtОРО КРЕДИТНИХ IСТОРlЙ),
мiсцезнаход)l(ення: м. КиТв, пр. lIеремоги, буll. 65, оф. 306, а у l]иlIадцку простро1-1е}lня ГIозича,ltьIlиl(ом
llла,t,еrttiв по вiдповiдt,tому !'оговору - iнших осiб, заресстрованих вiдповiдно до законодавства УкраIни.
яt<i tIадаIоть Iiослуги з IloBcpIlell1-1я просl,роченоТ (пробломноi') заборгованостi таlабо з якиl\4и
I{редитоltавцсм укJIадено договiр вiдступлення права вимоги за !,оговором таlабо iнших, IIов'язаl]их з
цим гIослуг, а ],aKo)I( баltкам, (liнансовим установам, органам дерлtавноТ влади, TpeTiM особам, з якиlчlи
I{редитодавець перебувас у договiрних вiдносинах, таlабо якi мо>ltу,гь забезпечувати моltдивiс.гь
КllеДИТО2lавltя зДiйсtttовати cllol' зобов'язання за /(оговоромl ,га/або LIиtltlим закоIlодавством УкраТrtи.
Згода Заявника/I-Iозичальника включас в себе, в тому числi, згоду на передаLlу Крелитодавцем

:]азlIаLlсни]\,l виttlе особам за вказаними виttlе уN,Iовами персо}{альних даних Заявltика/Позичальника
дода1,I(ового повiltомлен ня Зая вн и ка/Пози чал ьни|(а про TaI(y передаrlу.

7,6

ЗгОда Заявника/ПозичаJlьника дiйсна доки iснують мета
визна.lенi Lцими ПравиJlами.

i цiлi обробки персональних

без

даних,

7.,7 Зl,ода Заявltика/Пози.Iальника включас в себе, в тому числi, згоllу з,I,им, 1,I(o отl]имаIll|я
ЗаявникоМ у ItрелитОдавця f{аних, що вi/lносяться до Заявника/ГlозичальIlиl(а, l'x у,гочIlеIlllя,
блокувагlнЯ та зниII.1енНя допускасТься у випаДках, встаIjовлених чинним законодавством на triдcTaBi
Заявttи Заявr,rика/ГlозиLIаJIьtlиltа, яка llовиIIна вiдповiда,I.и вимогам, вс.гаt]овлеliим LlиlItlим
l0

законодавством,:]аявник/llозичаJ]ьник пiдтверд)(уе свою згод)/ з,гим, [lо вiдповiдь на тaкy Заявку буле
надана Йому шlляхом вiдправки повiдомлення на електронну пошту, таlабо шляхом надсилання СМСповiлом.ltеttня на,геJIе(Ронний IloMep, зазначений у Заявцi,,гаlабо вiдображення даноТ irr(lopMaшiT в
Особистому Itабiнетi таlабо повiдом.гlенгlям iз використанням сучасних cepBiciB передlачi даних (ViЬег,
WhatsApp, 1'еlеgгаtll, Iracebool<, [racebool< Меssепgеr i т.д.).
7.8 Згода ЗаявtIика/ГIозичаJIьника вклIочас в себе, в тому числi, згоду на передачу Кредитодавrцем

iнформаuii' про с],ан liаборговагrостi Пози.lальгlика

за tlим fJоговором,

шJIrIхом вiдправлегtt-tя

I(редит,одавцем СМС-llовiдомлення на номер мобi;lьного r,елефону [lозичальника ,га електро1-1llих
лисr,iв на йоl,о e-пail алресу (вказану у Заявцi). KpiM того, Позичальttик надас згоду на передачу
Кре/tитолавцем iнформачiТ, яка носить реклаtчtно-it,rформацiйгrий характер, щодо умов l]аданllя
Крелито7lавrlем iнtлих послуг, у спосiб зазначений цими Правилами або iнlлим шляхом на власний
розсуд I(редиr,одавця.
7.9
I(редитодавеL(ь, яI( во.llолi;lець персональних даllих Позичальttика, забезпечус вiдповiдrlий
захист персональних лаtIих I Iози.tальника.
8.

8.1

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ CTOPIH ДОГОВОI,У

Стороt-lи f{оговору,

а саме

Кредитодавець

зазначених) наступtri права та обов'язки.

та Ilозичальник, мають

TaKo)I( (oKpiM iнших

8.2

8.2.1

Креди,годавець мас право:
.l Вiлтермiнувати видачу Кредиту у разi вiдсутностi технiчноТ моrI<ливостi

B.2.1

перерахувати ГIозичальI,1ику кошти на його банкiвський рахунок

вiдповiдtl их техн iчних перешкод.

до усуненllя

.2 Вимагати вiд llозичальника повернення суми I(редиту, процеltтiв за
користування Кредитом та виконання ycix iнших зобов'язань, передбачених
8.2.1

Щоговором.

B.2.1.3

Здiйснити безспiрне списання грошових коштiв з банкiвського рахунку
Позичальни|(а,tlля IIовllого погашення Заборгованостi.
В,2,1
Укласти договiр вiдступлення права вимоги за вiдповiдним f]оговором з
бу/lь-я ttoKl,гl)етьоlо особою.

.4

В,2.2 Креди,годавець зобов'язаний:
В.2.2.| Прийняти вiд Позичальllика

виI(онання зобов'язань за !оговором (у
тому LIислi дострокове), як частинами, так i у повному обсязi.
В.2.2,2 1-Ia вимогу Гlозичальника llалаI]ати iнtрормацirо, щодо посJIуг, якi гtалас
Кре2lитодавсrць, а TaKo)I( право lla отримання яких визначено tIиlIlIим
законодавством Украiн и,

8.3

Il

рада:а рýрд]яздц П_qдчаддttдда

B.3.1

:

llозичальttик мас право:
.Щостроково повернути Кредит (повнiстю

8,3.1.1

гIр()цеllти за користуваtlttя Кредитом.

чи частково)

i

сплатити

B.3.1.2

Отримува,ги iнформацiю з питань надання йому фiнансових послуг
Itредитоl(авцем, щодо послуг, якi Mo)I(e надавати Кредитодавець, та iHrrly
iнформаLliю, право на отримання якоТ визначено чинним законодавством Украiни.
8.З,1.3 У разi укладення !оговору на умовах спо)Itивчого кредитування,
ГlозичальниI( мас право протягом l4 (чотирнадцяти) календарних дьliв iз дllя
ttilt.tlисання l]оговору вiдкликати свою згоду }Ia укладеFlня flоговору без поясtlеttttrt
IlРИЧИН. I]iДкликання згоди здiЙснюсться tuляхом подання Ilозичальtlиl<ом
ПИСЬМоВоГо повiдомлення за формою, погод)ltеною Крелитодавцем, яке llодасться
ГIозичальtlиt<ом особисто або lIадсиласться за поштовою адресоlо Кредитодавця ло
закiн'tення строку, вказаного вище. Iз вiдкликанням згоди на укладення {оговtlру
ПоЗичалl.ниI( IIовиIlен одночасIlо, але в будь-якому випадку не пiзt-tiше 7 (семи)
ll

I(аJIендарних днlв з дати вlдкликання згоди, повернути КредитодавL{ю суму
гро[Iових l(оштiв, отриману згiдно з f{оговором, та сплатити плату за користуванtlя
кредитом за перiол з дt{я одержання кош_lтiв до дня iх повернення. IIози.lальник
сплаLlуС гlла,гУ за користування Itредито]\4 за перiод (lакти.tного користування ним
за cTaBI(oIo, встановленою В /{оговорi. llози.lальt-tиl< lte зобов'язаний сплаччвати
буль-якi iHtlli п,rlатеlкi у зв'язку З Вiдк"гtикан}lям згоди.

8,З,2

Доздчадъддщзsбqв__дздцдй

B.3,2.1

1-1адати

Кредитодавцю yci необхiднi документи для укладенrlя f(оговору

тa достовiрну iнформацilо щодо себе, свого (liнансового с.гану, тощо,

в.з.2.2
Свосчасно повернути Кредит, IIроllеlJти за користувttгlня КредиlOм
у
порялку, визначеному цими Правилами та Кредитлlим !оговором.

8.з.2.з

оновлювати своТ особистi Данi, наданi Кредитодавцrо,

tI]ляхом

повiдомлення ix Кредитодпавцю по телесролlу, у вiддiленi або через Особ истий
Itaбirre,r,, не rtiзнiше 3-х календарних днiв з дня виникнення змiн
них.
8.з.2.4 Виконуваr.и iншi зобов'язання, передбаченi !оr,овtlром,у
8.3.2.5 Отримати I{редит на цiлi (з метоrо), зазrtа.tенi в fiоговорi.
8.3.2.6 Забезгrечити/гарантувати немо)l(ливiст,ь для,гре,r,iх осiб здiйснити лос1уIl
таlабо використати анiulог власноручного пiдпису Позичальника таlабо
фiнансовий
FIомер телесРону. [lозичальник несе
ризик та tlега,],ивнi наслiдки втрати, 1.1езаконного
заволодiння, технiчного перехоплення iнформачiТ тощо, вибуття з володiння
пlобi,llьногtl те.ilефону 1-Iози.lаль1-1ика (зокрема, вiдповiдllоТ SIМ-карти). Позичальгlик
гарантуе, tl1o BiH в повнiй Mipi повiдомлегtий та беззапере.tно
усвiдомлюс, tllc)
фirlаrrсовий Liомср TaKo)I( викорис,l,овус,гься дJlя оl,римаLiFlя одноразового
iдентисрiкатору, введення якого буле прирiвняне до електронного пiдпису. Ризик i
Bcto вiдгlовiдlальнiсть за 1,1есаrrкцiоноване використанIIя аналогу його власьtоруLlIlого
гliдписУ таlабО фiнансового номера телефоrrу несе виключно ПозичаJIьник. by,o-nny

особу, яка використаJIа TaKi засоби, Itредитодавець безумовно

8.4

Позича.llьнИком i не несе вiдповiдальнос.гi, якщо це не вiдllовiдас дiйсностi.
Укладаtочи лоt,овiР, I(редитодавець пiдтвердх(ус, Iцо:

BBa)I(aC

B.4.1 У нього е Bci необхiднi
в.4.2

лiцензiТ й дозволи, необхiднi для видачi та обслуговуванt,Irl
Кредиту за цим !оговором;
!оговi1l tliдписаний з боку Кредитодавtlя ylloBlloBa)I(ello|o на,ге особою та пiдписаtlltя

!оговору не с перевиtценням ii повновалсень.
8.5 Укладаlочи доt,овiр, ГIозичальrtик пiдтвердlкус:
B,5.1 Що мета та порядок використання ним отриманого Кредиту не суперечи1ь нормам
LIиH}loI,o закоl{одавсr-ва УкраТtrи;

8,5.2
в.5.3

Свою здатнiс.гь виконувати умови цього !оговору;
/{оговiр не суперечить будь-яким договiрп", обraп.енням, Lцо с обов'язковими для

в.5.4

Вiдсутrri обставини, що створюють ризик нен€шежного виконання
умов f[оговору
(вiдкритi судовi таlабо виконавчi провад)кення щодо стягнення майна з Позичальника

Позичальника;

r,ошlо), tlpo якi Bilt не повiломив Кредитодавця;

8.5.5 На день пiдписання !оговору вiдсутнi буль-якi суловi проваджеIJня (спори),
розслiдуваllrtя з боку правоохоронtlих таlабо контролюючих органiв, tl.to rornyri
iсто,гно та/або IIегативltо вплива,ги на (litrансовий c,I,aH та платоспромоrtсtliс.гь

Позичальtчика;

8,5,6 Ilозича.льltик Ile

маС права вiдступати або iгlшим LlиIJом передавати буль-якi iз cBol.x
прав, передаватИ обов'язки або переводити борг за flоговором без погlеред1llьоi'

8,5,7
8,5,8

гt

исьмовоТ зl,сlдlи I(реди.годавця

;

пiдписання !оговору, Кредитодавець ознайомив Позичальника з yciMla
умовами
/]oгoBopy, rli умови йому зрозумiлi, Bilt iз ltими поI,од)I(усться та повнiстtо приймас;
Ilозичальt-tИt< володiС BciMa необХiдними документами, якi необхiднi
для оформлеrrrlя
.Що

.Г{оговору;

8,5.9 Ilаданi Ilозичальttиком I(редитодавцю документИ дJlЯ
розглядУ питаilя про
I(РеllИ]'Уl]аlIllЯ-Га) вiдгtовiдttо, для укладеttня flo1-oBopy, а.гаl(оltt ittшi
до,.уr",,.,:",
lz

IIов'язанi з обслуговуванням Кредиту, не мiстять будь-яких недостовiрних вiдомостей,
складенi таlабо отриманi в порядку, передбаченому чинним законодавством УкраТни;

8.5.10 Позичальник визнас, що Кредитодавець укладас ffоговiр, грунтуючись на наданiй
I-Iози.Iirльниr<ом iн(lормацiТ, яка мае icToTHe значення для Кредитодавця;

8,5.1l Позичальник нада€ згоду Кредитодавцю на передачу Bcix прав

i

обов'язкiв

I(редитодцавriя iншим особам, в тому числi i т,их, якi Mo)I(yTb виникнути
у майбутньому
r,а/або пiсля вико1,1ання зобов'язань Сторонами;

B.5.12 ПозичальнИк надаС КредитодавцlО згодУ на вiдступленНя праВ вимоги боргу
[lозичальниltа за fJ,оговором буль-якiй третiй особi або особам без отримання на Lle
лодатковоТ згоди Позичальн ика;

8.5.13 ltредитодавець надав Позичальнику iнформацitо, визначену в LI. 2 ст, |2 Закону Украiлrи
<l1po cpiHaHcoBi послуги та державне регулювання ринкiв срiнансових послуг), а саме
iнформаLцirо про;

lз. l cPiHaHcoBy послугу, що пропонусться надати Позичальнику, iз зaвначенням BapTocTi
послуги дJIя 1-Iозичальгrика, якщо itrше не передбачено законами з питаllь
pel,yJl юван ня окрем их рин Ki в фi нансових послуг;
8.5.13.2 умоt]и надаtlI]я додат*ових фiнансових послу. ,гtt Тх BapTicTb;
в.5. l 3.3 порядок сплати податкiв i зборiв за рахунок фiзичноТ особи в
результатi отриманtlя
8.5.

(li trar rcoBoI послуги;
B.5.13.4 ПРавовi наслiдки та порядок здiйснення розрахункiв iз
фiзичною особою внаслiдок
дострокового припинення надаLlня t|liнансовоТ послуги;
8.5.13.5 механiзм захисту Креди,годавцем прав спо)(ива.Iiв та гIорядоI(
урегулювання
сttiрttих Ilитань, що виникаlоть у процесi надагlня фiнагrсовот послуги;
8.5.13.6 реквiзиr,и органу, який здiйснюс дер)I(авне регуJIювання
риtrкiв (liнансових послуг
(адреса, номер телефону тощо), а Takollt реквiзити органiв з питань захисту прав
сгIо>Itивач iB;

B.5.13.7 розмiр винагороди Кредитодавця в разi, коли BiH проllонус
фiнансовi посJIуги, що
на/lаlоl,ься i н llt и м и (li нансовим и установам и.

8,5.14 Позичальниlt повнiстlо розумiе Bci умови !оговору, своТ права та обов'язки за
7{o1,oBtlptlM, t,tриймае i'x та llогоllrl(усться з LIими;

циN4

8.5.15 Позичальник не обмеltений у дiсздатностi тa укладання цього !оговору не поr.ребус
узго/()I(еt]I.Iя з

третiми особами;

в.5.16 ПозичальнИк lliс за згодоЮ другогО iз подрулоltя (за необхiдностi).
8.5.17 Пiлписаtlням ,Договору Позичальник пiдтвердлtуе Те, що BiH нале)l(ниl\4 чином
проiнформований щодо:

Ycix проtrозицiй Кllедитодавця, в тому .lислi ulодо видiв

в.5.1 7.1

пролуктiв Кредитодавця,

Тх особ;tивосr.ей

ra вiдмiгtгlостей;

.t.a

умов

l(редиl,них

Максимальноi'суми, на яку Moltte бути виданий Кредит;
8,5.17.3 Сlrособiв :забезпечення виI(онання зобов'язань за flоговором, якi I(редитодавеI_(ь
вимагас в зале)кностi вiд виду та суми кредиту;
B.5.17.4 I1орядr<у та умов дострокового погашення Кредиту;
8.5.17.5 Максимального строку, на який видасться Кредит;
8,5.17.б l:)earlbttoj' рiчrrоТ процентноi ставки та загаль1-1оТ BapTocT,i Itрелиту (за
в,5.17 .2

умоtlи

сло)I(ивчого кредитування);
8.5.17.7 11орядку l,а умов вiдкликагlня згоди на укладеI-Iня flоговору (за
умови спо)l(ивLIого

кредиrування);

B.5.17.B

Iншlих обставин, якi MaIoTb зI-IаLIення для прийняття Пози.Iальником
обгрун,гованого рiшення про укладення tlього !оговору, та якi передбаченi ст. 9 Зу
к ГI ро споlltи BLle кре/]итуван ня ) (за
умови спо)I(и вчого кредитуван rrя).

9.

RIДПОВIДЛЛЬНIСТЬ CTOPIH

9.1

Стороtlи несуть вiдповiдальнiсть за порушення умов flоговору та цих Правил вiдповiдно
ло
чинного законодавства YKpaTtl и.
9,2 ПорушенlrяN4 умов l{оговору (Кредит'rого Щоговоlэу та цих Правил) с його невиконаrtня або
HeHaJIe)I(He t]llKoHaHllrl, т,об,го виl{о1.1а}lня з tlорушеIIIlям yjvloB, I]изначеlIих
!оговором (Крелитr rим

!оговором та Правилами).

I]

9.3

У випадку

смер,гi Пози.rальника, [цо }|аступила до закiнчення cTpol(y дiТ flоговору, Bci права

обов'язки щодо Llього l]оговору переходять до його спадкосмцiв

законодавствоп,l YKpai'H и.

у порядку,

i

визначеtlому чинним

9.4

Закiнчення cTpol(y дiТ flоговору не звiльняе Сторони вiд вiдповiда.llьностi за поруtllення умов,
яке мал() Mictle Itiл час лiТ /{оговору.
9.5 [lозичальниI( несе передбачену чинним законодавством Украiни вiдповiдальt-tiсть, вI{лючаючи
кримil,tальну, за використання 1-1у)ких персональних даних та/або умисне отримання Кредиту за чу)кими
таlабо п iдцробrIеним и доl{умеLI],ам и.
9.6
У випа7lку поруIIIеIllIя I-Iози.tальником cTpoKiB поверlIення Кредlиту I(реди,голавець мае праl]о:
- звернутися в колекторську компанiю для стягненI-1я Заборгованостi; - звернутися ло суду за захистом
cвol'x заI(онних прав i irrTepeciB; - передати вiдомостi та Персональнi данi Позичальника до Бюро
Itрелитних iсторiй яr< iнформацiю про liегативну кредитну iсторiю такого Позичальника.
9,'7 Кредитодавець надас (перераховуе) Позичальнику Кредит в повному обсязi, затвердженому

Кредитодавцем, Ilри цьому ltредитодавеtlь не несе вiдповiдальностi за списання будь-яких комiсiй
банком llозичаль1-1ика у зв'язl{у iз зарахуванням коlлтiв Позичальl.tику.

ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

10.

1.1

Bci спори та непорозумiння щодо укладання, виконання, розiрвання, змiни, а такоrtt з будь-яких
iнt-llих пита1,1ь, lrlo стосуються Ilих Правил та !оговору, ltiдлягають врегулюванню шляхом переговорiв.
Якrцо спiр з фiзичною особою-пiдприемцем немо)l(ливо вирiшити шляхом переговорiв, таlсий
Спiр передlастl,ся tla розгляд I-оспо/lарського суду в порядI(у, tlередбаченому чиI.IIIим заI(онодавством
УкраТни.
1

l1.2

11.3 JlKrцo спiр з фiзичнокl особою неможливо вирiшити шляхом переговорiв, oKpiM спорiв щодо
ЗахиСту прав спо)(ивачiв, пiдлягають розгляду в гtостiЙно дlitочому ТретеЙському сулi при АсоцiаLlii'

украТнських баttкiв (свiдоцтво про реестрацiю постiйно дiючого третейського суду ЛЪ007-2005 вiд
21.06.2005 р., видаl{е l(иj'всьrtим мiсьttим управлiнням юстицiТ), згiдно з регламентом третейського
суду. Розгляд здiЙсrrrоеться одноособово суддею, який призначаеться в порядку, встановленому
РегламеlIl,ом trосr,iйно 1цilо.tого 1'рет,ейсьtсого сулу при Асоцiаrlii'украТнсьttих багlt<iв, iз яким Стороtlи

зобовязан i ознайом и,l,ись.
I-IаЙменуваrrня Сr,орitr т,а Тх мiсtlезнаход)кення у третейськiй уголi вiдгlовiдають найменуваIlню CTopiH
,га
Тх мiсцезнаход)I(еl{нlо за /{оговором,

Мiсце iдlата уl<ладенгrя r,реr,ейськоi'угоди вiдповiдають мiсцю iдатi укладення !оговору.
Уклавши /{оговiр, Сторони пiдт,вердiltують, що поло)кенt|я цього пункту ГIравил становить тре,гейське
застере)I(ен tlя в illtlоtз iдIlо llo Ll и It l lого закоI Iодавства УкраТн и.

11.

ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО ДОГОВОРУ ЧИ ПРАВИЛ

11.1

L{i Ilравила затверд)I(уються нокозом директора Кредитодавця та розмiщуються на Сайтi для
ознайом;tення Bcix заriiкав:lеt lих осiб,
l1,2 /{оговiр набирас .tинностi з моменту його укладення вiдповiдно до даних Правил.
11.3 [{реди'l,одавець мас прirво I] односторонньому rIорядку вIIосити змiltи до Правил. ЗMillerri
I-Iравила розмilцуються на Сайтi. Внесення змiн до Правил не змiнюе умови Щоговору (i вiдповiдноТ
Редакцil'[1равил, як його скла/lовоТ частини) для B)I(e укJlадених Mirt< Кредитолавцем та Пози.tальниками

Щоговорi в.

11,4 Змiни;lо flоговору

вносяться шляхом укладання додаткових угод, якщо TaKi змiни не с
чи Кредитодавця, якi чiтко визна.tенi цими Правилами або

ВИltОРИСl'аIlНЯМ ПраI]а ГIозичальника

lоговором.
11.5 fiiя !оговору мо)ке бути llрипинена:
- За взасмною згодою CтopiH.
- У iнших випадках, передбачених дilо.tим закоIlодавс.гвом Украt'ни.
12.

12.1 Форми

зАItлI()чIII IIоJIожв}IIIя ш{одо договорlв

Заявоt<, доt,оворiв

та iнших

доttумеtr,гiв

в

erleKTpottttiй формi визначаlоться

Кlэеди'годlавtlем у встановле1,Iому ним порядку та iнтегруються ним в ITC Кредитодавця.

l2.2

I(РеЛитний l{ol'oBip (який мiстить, втому числi, Графiк платеlttiв), застосовна редакцiя Правил

l4

,га iнrлi
докумсIlти, яtсi стосуtоться укладе}lня та виконаFIня /{оговору, зберiгаються в

тому числi в
паперовому вигляlli,

електроI]ному виг.ltядi. За необхiдносr,i отримання l,ilких.цокумеIIтiв у
Пози.lаllьниI( моrl(е звернутися до Кредитодавця в передбаченому чинним законодавством порядку з
вiдповiдltипл запи,гом, iнформачiйнi гrовiдомлення та листи Mo)I(yTb TaKo)I( направлятись Крелитодавl{ем
(електроttна адреса р_lflg9(qД_циоzJХа_q9д) i Заявником/Позичальником шляхом надсиланLIя

елеI(тронних tloBiдoM.lteHb на еJIектронну адресу Заявника/ГIозичzшьника (зазначенi в заявцi).

l2.3 У випадlсу, якш{о Заявник/Позичальник втратив номер мобiльного теле(lону, зазгtачеt-tий в
Заявt,li, таlабо IIаопор,г, Bitt зобов'язаний TepMilloBo зв'яза,гися з ltредитоllавllем буllь-яким доступllим
йому способом: у вiддiленнi I(редитодавця, або шляхом надсилання електронного повiдомлення таlабсl
за,ге;lефогrувавшIи за коIlтактIlими телефонними номерами Itредитодавця, зазначеними на Сайтi, та
викоtlати дlii, вказанi працiвником I(редитодавця для вирiшеrtня вiдповiдних проблем,
[Jелiйснiс,гь окремих умов укладеного Кредитного f{оговору, встановлена рiшенням суду, не
мас ttаслiдком недiйснiсr,ь всього Щоговору, та у буль-якому разi не звiльняс Позичальника вiд
зобов'язання поверtiу,ги Крелиr, та сплатити проценти за користування Кредитом i неустойку (за

|2,4

гlая

BHocтi).
13.

tIорядок оБлIку lцогоr]орIв тл Iнших l(окумIrнтIв,IIов,язАFIих з
НАЛАННЯМ ФIfIАНСОВИХ ПОСЛУГ

l3.1 Зберiгання iнформаlliТ гlро Пози.tальгtикiв, укладених ffоговорiв та iнших докуменr,iв, якi
гtов'язаtti з Ilаданням ttotlr-iB у позику, в тому числi i на умовах фittагlсоtзого I(редиту, забезпечусться
шlляхом адмiнiстрування вiдповiдних вiдомостей в облiковiй та рееструючiй системi Товариства.
13.2

Облir<ова та ресструюча система Товариства функцiону€ в електронному виглядi IIляхом
виl(ористаIlня вiдповiл1,1ого програмного забезпечеtlIJя, tцо забезпе.tус облirt Позичальникiв'I'овариства
та здiйснюе реестрачiю проведеtlих операцiй.
l3.3 'l'оварис,гво забе:зпе.tус r,ехt,liчttе сРункцiонування облiковоТ та ресструlочоТ системи, cTBopeHoi'
та octloBi KoMlt'toTeptlиx cl4cTeм, якi забезпечують викоtlаlllJя технологiчних операцiй з ведення облiку.
13.4 Реестрацiя /{оговорiв IIро надання фiнансових tlocJIyI- здiйсtttосться шляхом l]едеIIllя
Т'оваllис,r,вом )курналу облiку укладених i виконаних Щоговорiв про надання фiнансових послуг (далi
<)I(yprra:l облiку>) та l{apToI( облiку уклалених та виконаI-1их f(оговорiв (далi
KltapтKa облir<у>),

-

вiдомостi яких повинлri мiстити iнформачiю, необхiдну для ведення бухгал,I,ерського

-

облir<у

вiдповiдt tих tРiнансово-госIlоllарсьr<их операцiй.

13.5 )Курнал облiку ведеться в хронологiчному порядку та мае мiстити таку iнформачiю:
- lloМep запису за порядком;
- /]ату i номер укладеного /]оговору в хронологiчному порядку;
- ll1liзвиttlе, iм'яt, lto ба,гьt<овi Пози.tальника;
- ресстрацiйний номер обrl irtовоi'картки платника податкiв I[озичальниr<а (для сРiзичних осiб, яlti .tерез
cBoi' рслiгiйгli переконання вiдмовля[оться вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоТ картки

плаl,FIика Itодаткiв та повillомиJlи про це вiдповiдному контролюючому органу iмають вiдмiтку в
t-tаспортi, - серiя l,it lloMep паспорта);
- розмiр llадаllих креди1,1{их кошт,iв згiдно з умовами !оговору та дату зарахуl]аI{IIя (перерахуваt,lltя)
I(редитних KolrtTiB на поточний рахунок Товариства;

l3.б - дату заttiнчеttня сl,року дiТflоговору (дату анулlова}Iня або припиненtIя дiТl(оговору). У разi
необхiдtlостi Товариство мас право доповнити журнал облiку укладених та викоLIаIJих flоговорiв

дода1-I(овоtо

i

нформачiсrо.
об;lirtу виконаI-1t-lя ffоговорiв мiсr,ять:

13.7 Картки

- tloi\4el] Kap,I,l(I,1;
- дату уI(ладення та строк дii'fiоговору;
- ltРiЗВИttlе, iм'я, lrо батьttовi ['Iози.rальника;
- реССтрацiЙниЙ номер облiковоl'картки платника податкiв ГIозича.ltьника (для сРiзичгlих осiб, якi через
своI релiгiйнi переконання вil(пловляються вiд прийняття ресстрацiйного номера облiковот картки
Ilла],ника tlодаткiв та повiдомили про це вiдповiдному контролIоючому органу iмають вiдмiтку у
llаспорr,i, - сеlэiя 1,а lloMe р llacrropTa);
- Bi/_loMooтi lIpo отриманi (видаrri) грошовi кошти, а саме: дату отримання (видачi) грошових t<ошtтiв;
суму гl]оlUових Kot,uTiB згiдt,tо з /[оговором; суму винагороди; суму iнших нарахувань згiдно з умовами

/{оговору; заI,альtIу суму, оllер)l(аI,Iик на дату заповнення

13.8

картки.

)Itурнал облiку укладених та виконаних Щоговорiв та картки облiку виконанtIя !оговорiв

l5

ведеться Товариством в електроннiй cPopMi з обов'язковим забезпеченням мо)кливостi розлрукування у
буль-яrсий час на вимогу ГJаrцrtомфiнпослуг.

l3.9

1'овариство зобов'язане забезпечити зберiгання електронноТ форми Журналу облiку та Карток

облiку виI(онання f{оговорiв таким чином, щоб забезпечити молtливiсть вiдновлення втраченоi'
iнформаLцiТ у разi виllиt(нення будь-яких обставин непереборноi сили.
14.

порядок зБЕрIгАIIня договорIв тА Iнших докумЕнтIв, пов,язАtIих
Il

АДАНIIЯМ ФIНАtIСОВИХ ПОСJIУГ

з

14.1

ffоговори зберiгаються протягом 5 (п'яти) poKiB пiсля припинення зобов'язань за !оговором,
f{ода,гки до fiоговору (у разi rtаявностi) зберiгаються разом з вiдповiдrtими ffоговорами.
Укладенi в гtисьмовiй формi !оговори та iншi докуl\4енти, пов'язанi з наданням (liнагtсовоТ
послуги, зберiгаtоться за мiсцем Тх формування в сгIравах тимчасового зберiган}Jя до MoMeLlTy перелачi
в apxiB Товариства. З метою забезпечення збереяtеностi ffоговорiв справи повиннi перебувати в
робо.tих t<iMHaTax або cгtet{ia.ltbt,to вillведених для цiеТ мети примiщеннях, у Lлафах iстолах, tl1o

|4,2

зач иняIоl,ься.

14.3 YKllalteгti в еJlек,гроllFriй (iopMi !оговори та iншi документи, t,lов'язаtli з наданням фiнансовоr'
послуги, зберiгаtоться в справах в iнформацiйнiй системi 'Говариства шляхом використанIlя

вiдповiдноl,о I]l]ограмltого забезllеLIенtlя, що забезгtе.rус i'x збереrtсенiсть та молс.llивiс,гь роздруI{уваIlIIя
за необхiднiс,гrо у будь-яrtий час. Товариство зберiгас укладенi в електро1-1нiй формi !оговори та iншti

докумеt,ll,и, llоtз'язанi з llадаItIJяi\4 фiнансовоТ послуги, таким LIиIJoM, щоб забезпечити моrItливiс,гь
вiдновлеl;ня втраченоТ iнформачiТ у разi виникнення будь-яких обставилt лtепереборноТ сили.

l4.4

Видд.lд flоговорiв (i'x копiй) нез€ulеrt(но вiд форми укладання у тимчасове користування
с,гороннiм особам l,а ycTa|loBaM здiйснtосться з дозволу керiвництва Товариства. I-Ia видану справу
заволиться кар],ка замiгtltиl< с1,Iрави таlабо робит,ьсяl запис у вiдповiдному лtурналi, у якiй зазначасться
l]oMep fJol-tlBopy, да,га його укJIалання, а TaKo)I( кому справа I]идаIIа, дата li повернеllня. llерсдбачаIоться

графи для пiд1,1исiв про одер)ка1-1ня i прийняття справи.
14.5 Вилучегttля доl(умента i,з справи постiйного зберiгаllllя заборонясться. У виняткових випадках
вилуtlgl-1l,, flоговору допускасться з дозволу Щиректора Товариства з обов'язковим залишенням у

справi

l5.

HaJle)I(t{ и

м

Ll

и

lloM

засвiд1.1g1 16i' коп iT

flоговору.

поряilок лосту|lу tIозиttАлы]икIв до l(окумЕII,гIв тл IIIIпоi IнФормлIlIi,
Ilов,язАtlоi з нпланням ФIнАнсових IIослуг1,овАриством

15.1 При оргаrriзацiI робоl,и 1'овариство в)I(ивае захоли щодо забезпечення захисту iнформачii'при

гtаданнi (liнансових послуl,
В

и

плоги

до I нформацi

й

(rluалi - кIr-rформацiйна безпека>).

rloT безгtеки'Говарисr,ва:

- захист iн(lормаuii'вiд

rrссанкцiонованого доступу cTopoHHix осiб з використанIlям засобiв
та гlарольного лосl,упу ло irrформаt{iйttоТ, рессl,руtочоi' ,га

обов'язrtовоt' персональгtоТ iдеltтисРiкачii'
обл iKoBol' системи Товариства;

- запобiгання

HecallKLtioHoBaHиM змillапл програмlJо-техlli.lного забезпечення, зllищення або
ресструючоi та обл iковоI систем и;
- ,Jахисl аllарllгllо-прtll рамtlи\ ьlt-lдулiв бс,lпски. що мiстять iнформачiю щодо системних клtочiв га
комltонегlтiв iнформаrliйноТ, ресструючоI та облiковоТ системи;
пошl код)I(ен ня i н(lормацi йноТ,

- .tiтr<ий розподiл прав лостугrу ло iнформацiТ blilIt пepcolIaJloMl]
- засоби дiагностиttи, що дають змогу виявити порушенFlя

цiлiсностi баз даних;
автома,гиrlне llро,гокоJltоваIлtjя ycix входiв в irrформачiйну, рееструtочу та облiкову сист,ему i
виl(о}Itlн}lя Bcix операцiй у нiй, немохtливiсть модифirtацii створених протоколiв, тощо
15.2 Korr,reprtiйtta таспltrиця/r<оrrфiденцiйна iнформацiя, Пiд комерцiйноlо тасмницею/конфiденцiйною
iнформаLtiсtо Товаристlза розумilоться вiдомостi, пов'язаrri з iнформацiсtо про (iiHaHcoBi послуги,
управлitlгtя (;ittаltсапли,га ittrttoto дiяльнiстю Товариства, розI,олошення яких (передача, витitt тощо)
-I-овариства.
Mo)I(e завдати шкоди в дiя.гtьнс,lстi
['lередача iнформацiТ будь-яt<им TpeTiM особам, опублiкування або iнше розголошення r,aKoT iнформачii'
Molt<e здiйсrlюваl,исrl -ti.llьки за погод}(енtIям з !,иректором Товариства. Порядок визtlачеt{tlя скJlалу,га
перелiку вiломостеЙ, що складаrоть комерцiйну таемничю/конфiденцiйну iнсРормачiю Товариства, iх
скJIаду та обсягу, а TaI(o)I( IlорядоI( захис,гу визIJаlIасться Щиректором 'Говариства, з урахуванням вимого
чиllIIого закоItодавства УкраТни. Перелiк вiдомостей, що не складають комерчiйну та€мницlо,

-

lб

lзизначаеться

LI

инн им закоItодавством

Украiни.

ffo iнформацiI та локументiв, що не становлять комерчiйну таемницю/конфiденцiйну
ГIозичальники (конr,рагеrrти) Товариства мають до них вiльний доступ tIале)I(ать:
- вiдомос,t,i про (liHaHcoBi поl<азники дiяльносr,i Т'овариотва r,a його еltоlIомiчttий cTall,
обов'язковому оприлюдненlJю;
- перелiк керiвниl<iв Товариства та його вiдокремлених пiдроз;liлiв;
- перелir< послуг, що надаюl,ься Товариством;

iнформачirо

i

яl<i пiд.пягаtо,гь

- Ltiну/r,арисllи фiнансових посJIуг;

- irrшу iнформаLlirо право lla отримання якоj'закрiплено чинним законодавством.
'Говарис,гво Hil ви]чlогу
уIlовllоl]а)I(еttих opI,aHiB повинно розкривати:

- (liHaHcoBy та консолiдовану фiнансову звiтнiсть, яка складаеться та подаеться вiдllовiдно до вимог

ч и н l lого заI(онодавства;
- звir,нi данi (iншi, нiж фir-rансова та консолiлована фiнансова звiтнiсть), що складаtоться та подаIоться

Bi/]rloBiдrro
I

Iarцr<oM(li

гr

до вимог

посJlуг,

чи},itIого законодавства

та прийнятих

нормативFlо-правових aKTiB

15.3 Обов'язки llраtlitзtlиt<irз 'l-оваl)иства щодо нерозголоuIеtII{я комерцiйноТ тасмницi/конфiденцiйноТ

iнформаltii встановJIlоюl,ьсrl ц,lJlяхом пiдписаllttя праtiiвником !оговору/зобов'язання

tlpo

Ilерозголоtttеttня вiдомостеЙ, що стrLпи Йому вiдомi при виконаннi своТх службових обов'язкiв,,га
складаIоть ltомеlэшiйну таемницю/l<онфiленuiйну iнфорплацiкl J'овариства. У випадку звiльненtrя
працiвгlика 'Говариства, що мав доступ до комерцiйноТ тасмницi/консЬiденцiйноТ iнформаLtiТ, такий
tlрацiвttиtt зобов'язагtий передати/llоверну,ги керiвництву Товариства буль-якi HociT такоТ iнформаLiii'
(як в гtагlеровому Tar< iB електроtlному виглядi), якi знаходились у нього в зв'язку з виконанням
слуrlсбових обов'я,зк i tr.
l5.4 I,Ia вимогу [lозичальника уповнова)I(ена особа Товариства зобов'язана надаl,и iн(lормаuiю згiдно
з l]иl\,Iоl,ами статгi l2 Закону Украiни кПро cPiHaHcoBi послуги,га дер)(авне регулювання ринкiв
(liгtагtсових послуг), Закогrу УкраТни <Про iнформацiю> r,a itlших законодавчих aKTiB.
l 6. Il

зА

l6.1

оря/{ок

I I

ровlaдвнtш вtIутрIшнього контролIо lцодо дотримАння
II ри

ст вА,I,л I}HУTP I шFIIх рЕглАм llII,гуIоtIих локумt]нтIв
здlЙснЕнttl оIIврАI]Iй з IIл/IАIIня ФIllАIlсових посJIуI,

ItоI{о/lл

I}

-l'оварис,гво

запровалх(ус систему BttyTpiLrrHboгo контролю, адекватну xapal(Tepy та масrштабу ii'
дiя.гtьносr,i, метою якоТ с перевiрка того, що операцiТ здiйснюються лише у суворiй вiдповiдностi ло
ЧИННоГо Законодавстl]а! ста]'уту Товариства, цих Правил та наявних внутрiшнiх регламентуючих

доttумеltтiв. Brtyтpiшttlboмy контролю, зокрема, пiдлягаюl,ь: наданi Товарист,вом cPiHaHcoBi послуги;
операLцii', в.tиttсtli lla виI(оIlаIlt]я уI(ладеIIих !оговорiв; ефеr<,гивнiсть ttадаtIня (littаt.tсових послуг (в
розрiзi cTpoKiB, суми) та оцiнка ризикiв, пов'язаних з iх наданням; piBeHb компlютеризачii та
iнформаrtiйно-ilналit,и.tttого забезпечеllllя дiяльноотi Товариства; вrrутрiшня та зовl-tiшня звiтtliс,гь
'[-овариства, адlекватнiст,ь вiдобра)кення
резу.льтатiв дiяльностi Товариства; органiзацiя та ведеtlttя
бухгалт,еllського та управлit,tського облiку, а TaKo)l( Тх вiдповiднiсть MeTi та завдаIJням дiяльнос,гi
'ГОварисr'ва
,га
у вiлповiдrlосr-i з вимогами Liинного закоt]одавства; есРективlliсть управrIiння трудовими
MaTepia.ll ьн им lj ресурсам и'Io ваlэиства.

16.2 Основнимзавдаlll]ям внутрiшtlього контролю'l'овариства с: лотриI\4аI{lIя Ilравил, планiв,
llроLlсдур, закоt-tiв Уrtратни; збереlкення активiв; забезпеченI.Iя достовiрностi та цiлiсностi iн(lормацiт;
eкoHoMi'tHe та рацiона.llьне використаlltlя ресурсiв'I'оварис,гва, досягнеllllя вiдповiдt-tих цiлей пiд час
llровеленFIя операцiй або виконання завдань та функцiй Товариства. Внутрiшнiй контроль 1'овариства
зДiЙснtос'rься упоl]llова)l(еllиl\{и rtрацiвrrиками та вiдповiдальгtими особами Товариства i вкJItочас
виl(оllа1-I[lя настуIIних заходirз: реестраrцiя вхiдноi iнформаrцiТ щодо контрагентiв; первинний аtlалiз
et<ottt'lMi'ttloj' j(otliltbtttlcl i; суворе дотримаIII]я BHyтpiruHix II})авиJl та пl]оLlедур, перелбачених дJlя

укладення !оговорiв; llepeBipKa дотримання внутрiшнiх правил та процедур, передбачених для
уI{JIаl(еlltlя та t]иl(оl{аIlня /{оговорiв, в r,ому.lислi rr(одо оцiнки (litlаtlсового cTaI,Iy Позичальника;
llepeBipr<a поl]но,ги ресстрацiI вхiдноТ iнформаuiТ; агrалiз (liltaHcoBo * правових наслiдкiв укладенIIя
/{ОГОвОlэiв; ot.tillKa ризикiв та причин Iх виникнення; супроводження та контроль за виконанням
f{ОгОвОрiв; перевiрка BHyTpitltttbol' та зовнiшньоi бухгалтерськоТ i (liHaHcoBoT звiтгtостi '['овариства;
ОЦiНКа ЗЛа'ГttОСТi ВiдпОвiдrlих вiддiлiв Товариства tiаJiе)ItlIиi\4 t|ином зберiгати активи; оцitltса
дОцiltьгrосr'i, регrr-абе.rlьностi гtрилбання матерiальних pecypciB, ttош,гiв, paцiotta-llbHic,t-b та е(lек,l,ивrriс,гь
Тх використаllllя; оцiнка зда,гностi працiвникiв 'I'овариства досягати вiдповiдних операцiйних або

l7

програмних цiлей

Та

ПРОЦеДУРi

i

та аналiз прогалиtl i нелолiкiв у
piBHi працiвникiв фiнансовоТ устаIIови за наслiдками здiйснених

викоFIання необхiдних завдань; виявлення

КВаЛi(lir<аrЦiЙrrОму

контрольних заходiв; органiзацiя ceMiHapiB та навчання працiвникiв 'говариства з MeTolo
полiпшення l'x
фахового рiвгtя. Ступiнь вiдповiдальностi посадових осiб та працiвникiв Товариства встановлюсться
вiдповiдrlо До )/itЛадених з ними трудових !оговорiв, посадових iнструlсцiй, auruaрдrпaпих
керiвtlицом
'Говариства, та згiдно
вимог LIинljого законодавст.ва УкраТни.
16.3 Контроль, що здliйснюс,гься l<ерiвництвом 'Говариства, базуеться як на аналiтичнiй iнформацiТ,
подаtriй слулtбовцями т,а фахiвtlя1\4и, так i на octloBi власних Itонтрольних заходiв саме; ознайомлеI]lJя
tliд особистий пiдllис працiвtrикiв,га IIосадовцiв 1'овариства зi CTaтyToM),I,a BHyTpiLrrHiMи поло)I(енt{яi\4и

(правилами) Товариства та iншими внутрiшнiми
регламентуючими документами для забезгtечеl-tttя

ljаJlеI(ного виI(онанI,Iя покладених на таких осiб трудових (посадових) обов'язкiв; llepeBiptta
дослiдrItення компетентносз,i працiвникiв, вiдповiднiсть посадам, якi вони обiймають; ана.lliз'обсяl,у
акr-ивitз, лit<вiдttостi та обсягу наданих фiнансових послуг, ефективностi заходiв Товариства
з
формуваtlнЯ та викориС,гаllllЯ резервiв' сl,ан ,га якiстЬ u"oo"un,-n" (liнансово-еко1.1омiчt.tИХ tl.rtattiB;
KoHKypeHTocпpoMoltttticTb Товаllиства; складнiс,гь та обсяг надаttих (liHattcoBиx послуг, iх (litlattcoBa
е(lективнiс,rь; paшioHa.llbHicтb витрат на утримання 1'овариства; сr,упiгtь iнформацiйtqо-аналi.l.иLIllого
забезпеЧенгtя /liяrtьностi Товариства; адекватнiсть та ефективнiсть iсную.tих'заходiв внутрil,пнього
l(онтролю; доцiльнiсть та моl<ливiсть здiйсltення органiзацiйгlих та проl(едурних змiн
у фiнансовiй
ycTaHoBi. Ступiнь вiдповiдалr,ностi керiвництва 1'овариства визначасться трудовим
f{оговором,
гlосадовою нструкцiсrо та ви1\4огам и ч инного заI(онодавства УкраТни.
16.4 Ilорядок взаемодii'пiдроздiлiв Товариства Iдодо здiйснення есРективного внут.рiшнього
коIlтролю визlIаLlilс,I,ься BrtyтpittlHiMи r,ру.ltовими правилаNIи, посаllовиiчtи iнсr.рукtliями та'труловиfuIи
!о гоtзора м и i /(ого ворам и ци в iл ьно-правового характеру.
i

l7. вr/IIIовIдАлънIсть

tIосАдових осIБ, до оБов,rIзкIв яких ндлЕжить
БЕзпосЕрЕднrI роБо,l,А з позиLIАльникАми, уклддднIrrI тд виконлння
логоворlts
1,7,1 Гlосадовi особи, до обов'язкiв яких нале)I(ить безпосередня робо.га з llозича.llьIIиками,
уI(JlаданlIя,га виI(оIlаIlrrя f{оговорiв (надалi - кПосадовi особи>) зобов'язанi дотримуватися вимог
Llинного:]акоI.1одавс,гва
але не виl{JlюLItIо:

-

Украi'ttи, tцо регулtое вiдtlосиlrи у ctPepi надаtlня с|liнанссlвих гIосJlуг, зокрема,

виI(оIlува,ги своt'обов'язки

на пiдставi посадових iнструкцiй, цих Правил та

внутрiшнiх

реl,ламентуюч их докумеl tTi в Товариства;
- I(еруватись у своi'й робоr,i Ltи}Iliим законодавствопл УкраТлtи;
- надаваl,и органам контролю 1'овариства документи, необхiднi
для контролю вiдповiдностi здiйснеtlt-tя
ними cBoi'x llоса/iових обов'язкi в;
- надаI]ати il,rфорпlаuiю гIро виконання llими посадових обов'язкiв органам
контролю Товариства;

- не

завдавати школи iHтepecaM Товариства) не порушIувати прав

та

iHTepeciB Позичальникiв

Товариства;
- ести BcTaHoBJletly заl(оI lo]vl tvtaTep iал blly вiдпов iдальн icTb.
I7,2 [lосадовi особи несуть матерiальну вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству
поl]уIIlеllIlя поI(JlадеIIих lla IIих трудових обов'язкiв,

Bt.rac",t

iдок

17.3 У виttалках, ви:]I,IаLlеllих tlи}lним законолавством Украl'tlи, Посадовi особи MotItyTb
бу.l.и
прит,ягttенi до лисциплiнарноr', адмilliстративнот.lи кримiнальнот вiдповiдальностi.

l,/ ,4
[localtoBi сlсоби без вiдгrовiдного рiLuенllя загальIIих зборiв Учасникiв Товарис-гва не мо)I(у.гь
братИ УLIас,гЬ у пiдготовIli та прийНяттi рiшенНя на кориСть члеlliВ своеТ ciM'T, dn"aon""
род"чiu,
пiдприсмства або ус,I,а}]ови, в яl{ому воt-tи, t'x близькi
родичi мають дiловий itlTepec.
У разi виявлення порушень з боку Посадових осiб, за вимогою !иректора така особа негайно

l7,5

зобов'язана

17,6

ви

I|

равити вия

B.lteH

i поруше1,Iня.

Гlри повторlIому порушеннi, fiиректор Товариства, мас право ставити питанllя про звi.llьгtення

ГIсlсадовоi особи з займаноl' Ilосади.

17"7 JlКЩО IlРИ РОЗГЛЯДi СПРаВи виявJlяеться, що порушення здiйснено Посадовоtо особою з
I(орисJ]ивоIО MeTolo. /]ирекr,оР'['овариства ма€ право передати справу tIa
розгJlяд у гtpaB.-loxopottr]i

органи. В iнших випадках, застосовуються заходи адмiнiстра,l,ивного впJIиву,
18.

оIlиС зАI]лАнь, якI пIдJUII,АIоть викоI-IлннIо ко}кним пIдроздrлоN4
l8

ФIнАtIсовоi устАIIови
l8.1 Завданltяпl керiвниrцтва Товариства с здiйснення розробки напрямкiв та найбiльtlr ефективних
способiв надання сРiнаtlсових послуг.

18.2

Завданням бухгалтерського пiдроздiлу е правильне вiдображення операчiй з надання
фir-rансових послуг на lliлставi укладеtJих flоговорiв з урахуванням вимог чинного законодавсl.ва

Украi'гlи.

18.3

Завданttяп,t працiвниl<iв tоридичноi'слуrt<би е аttа.lliз Ilравових аспектiв операцiй з надаllIlя
сРiнансових послуг, контроль за дотриманням норм чинного законодавства при
укладеннi flоговорiв,
здiйсненtlя захисту прав ,га iн,гересiв Товариства правовими засобами.

18.4

ЗавДанням вiддiлУ по роботi з Позичальниками с супровод)кення
укладених !оговорiв про

надання (liнаtlсових послуг.

18.5

ЗаВДаННЯПl ПРаЦiВНИКti ВiДпОвiдального за проведенtlя первинIjого
фiнансового монiторигtгу с
здiйсttенttя передбачегlих законоДавствоi\4 проLtедур з виявлеIIнrl (liнансових операцiй, якi пiдriягаrо.гь

cPiHaHcoBoMy монiторингу та iнших фiнансових операцiй, що можуть бути пов'язанi з легалiзацiсю
(вiлмиваttням) доходiв, одер}I(аних злочинним шляхом,
фiнансуванню тероризму та (liHaHcyBattHlo
розповс}од)ttеttня зброi масового зllищеllня.
19.

вЕIЕсвння змIн тА доповнвнь до tIрАвил

19.1 L[i ГIрави:rа затворд)I(уlотьсяt ,Щиректором'I'оварисr,ва i 1эозмiLцуrоl-ься I]a сайтi Товарис.гва для
ознайомлення Bcix зацiкавлених осiб.
19.2 Товарис,гво мас право в односторонньому порядку вносити змiни та допов[Iеннrt до [-lравил, в
тому числi шляхом викJIадення [1равил в новiй редакцiТ, якi
розмiщуються на Сайтi Товариства лля
ознайомлення ycix зацiкавлених осiб.

l9

